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"صالدإميالمريرالطوبلبكفا"حهاتنئىفلقد.انتصرقدالجزائرفيالعربيارشعبانفيبعدشكمنلميس

استتلكلفىرلهببلاسيؤديالذيلحق5بهذأعلىالاتوافالمفرنسي"لاشتعمارواـرغم،مصبرهتقريرفيالمقسي

الجزهئر.فيكعربياـلشعبوسي!ة،"لجزهئر

المقاومة،-علىىالعجيبةالطاقةفيإتالصامدةلشعوب5الايعجزعنهماوالحرمان"لتضحيةمنالجزائريونبذلولقد

هئاانبلالشعوبفرلدىنظوهيعزماوالفداءالبطولةالوانمنوكشف،الشهداءمن*لوفمئاتحربتهمذبحعلىو،قيدم

ض!مةطاقكمنكلشعبهنافييستكنعمامعبرارمزان13.وو!مكانانهلنفمسهالعربيالشعبمفاجأةكانالعظيمالنضالا

بخقوقه.التسليمعلىالاعداءحقوقهوقسرانتزهعوعلىالطويلةالمقاومةعلىبقدراتهعظيموايمان

بفشلقادتهاعترففقد،العسكربةالوجهةمنانننصاراتمنالفرنسبمالاستعمارجيشأحرزهمماوبالرغم

عنعبروألقدبل.الجزائررضلا"السلاماعادة)أفيسبهلةوهتخممسمنذتوات"لتيالحرببية"لعملياتجميع

شعبهغوبت،فرنسامنجزءبلا!مبانالجزهئرييناةضاعالىيقديلن،النصرهذاتمئو،كاملنصراحر/ازباناقنناعهم

الفرنسي."لشعبمنفع

عهر،النارا!رقوقفحولىباريسفيالمفاوضلتالجزائدبية!جراءالتحرسجبهةممثلويدكلى"ن"لمتوقعومن

منوبالرغم.الموضوعفيانفقىألىيتوءنلوالماذاسمةعودتهـمتضمنوان،"لفرنسيةالوزارةرئيسبهصرحما

أـنفيكبعرااصبح!ملفان،متناقصةتتفسيرهوانهاتفسر،لوضوحكلواضحةليستديغولالجنرالنواياان

اشرفتفاذا.بلادهمصيرحولاستفتاءءاجرأالىالجزهئريالشعبيدكىتشم،الجزائرفيالسلامنحولامور5تشبر

ثمةيكونفلن،لتزويرهاا!تنخاباتفيعادتهجاريعلىالفرنسيالمجيشيتدخلولم،يستفتاءهذاعلىالمتحدظ*مم

فرنسا.عن*ستقدلوهو،افلرههوالذي،الوحيدمص!هسيختار"الشعبهناانفيريب

البطولةصفحةالعربيالتاريخسجلفيصغحتها،وستظلوالتضحيةلننصالخالطرمزا"لجزائرتبقىوسوف

ارضفوقا!ستقكلوهذاالحربةتلك31رزبانه،معتزاوألاستقدلالحريةنعمةالعربيشعبهاوسببتذوق،والفداء

.جهادهواستشهادهثمواتألانمنهاسيجنيوانه،ودم!لهبفلعوعهرواها

"+داب"!والنضالالمبطول!ةرمز،المتنصرةالعربيةللجزائرتحية
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ربرع!!اورإفنحهيقالانيخنشصىلالهوأنما،الخطيقرخطرةصرةضاإالمعاصرالعرركطالنقديراقبلمنتتجلى

!انبعديسعولمالنقدفيالحديثةبالبرأتيخلن-تاء،تخماضسيايتغاضونالنقأدانماخصهافيهشائعة

القصيدةفيألاوحدالعنصرانهأوال!ث!كلمناهمالمضمونانيفترصوننوكأنهموا،ملا؟يةوالنحويةيةاللغوالاخطاء

ينقدها.انتييصوغوانالراسخةالقواعديخرقانازسانليحقمن

فىغيرهقيمة!كلوسبفهالمضمونبآهميةالقولان!نازصاطايبتدعوانالواردالقياسعير-علىالكلملت

هسزا!قا!مئزصرةوهناك.اليومشاخقولالقضيدة!نوكأت.المرهفالسمعتخدشللتيالركيكةالتعابير

اللغة.سلاهةعلىيحرصناقدكلوجهفيبتمارأسلأحاتبرفلاتامة!موافقة؟ا"ذلكءلى/!أفقأنالناقدواجب

ا!قواعد!رمالىر!عوبعيهامدأرسقامتلقدحتىألاغ!هـتخريجازلكيعطيانحتىيحاولالاغلاهـولاالى

في،تررر!حوليم.الواووقي11،سببمنوذاكحذابآسمالنافذالقانونهوالتغافلهذاأصبحولقد.مساهـحةاو

المياحمالبثخجلةخافتةاصوأتالا،المدارسهذهردعيتحمدىلقدحتى،الاد!يةالحصمحفزكمضحرهنقدكلفي

أدم-العلمنظرفي-الحسياحلهداويض.اسكشهاحتى!لاالم!شجلةالاغلاطبامشحونشعرديوإننقدالىالناقد

ليقتضىالمخلصالناقدواجبوان.الفكريالارهابغيرتجديدهعلىللشاغرالاعجابكلماتيكيلانعلىيزيد

انماألاسماءأنذلك.ألتسمياتترهبهولارأيهيعلنانفوضىعلىعاررةزجربكلمةولوالتعليقمهـ!لاوابداعه

قسضيةانثم.تسندهاالتيللحقائقمنقيمتهدتكتسبالنقادمنالموقفهذأ.بنطويافلا.والاخطاءالتعابير

الشخصيةسيمعتنامنعلينأاعزكونانيجبالعربيةاللغةالعربيةبىلاعةالاستهانةءلىءا"للجيل.واضحتشجيععلى

حقافهللموبعد.حهـديثةتقافةذويمجددينككتابينبغيمدىاي؟وألىالرصينةبقواعدهاوالاسشخفاف

مجددين؟كنقادتهد.ضاانأللغةسلامةالىالدعوةتستطيع؟المعاصرالشعرلغةعرمىؤولانفسهالناقديعدان

جمالبةفيشرطالشتاللغةسلامةانحقاحقاوهلليسالنقدمناللغويا!اباللناقدأزدر(ءانوالوأقع

؟نصدقانيريدوننماوكمما،بعضهميزعمكما،الفصيدةفان،وقواعدهاللغةنفسهالشاعرازدراءمنصورةالا

نا،ثقافتهفيحديثاكانمهمما،ناقدلايبسوغوهلنعودانوسعناوفيواحد،.خهماألازدرلءهذامصدر

حا!فةفحسيدةأيةعنوالنحليلاتالنظرياتبلغةثيتحف.غسهاالمعاصرةحياتنافيالحقةمنابعهاالىهرةبالظل

الركيكة؟والتعابيرالمشوهةبالاغلاطفيهاتنعكسة2مرالا،مظاهرهابمختلف،ألاخةولي!ست

حياتهامفارقمنهامبمفرقألمجومتمرالعربيةالامةان.تتكلمهابالشللامةحياة

يهاتؤهلهالتيالجه!ةفيكل،نعملباقملزمونوزحنشبهفيتختبىءالظاهرةلهذهالرئيسيةالجذوران

وأضتحمواهيئونعبرز؟!سضوانانرفع"نصلفي،فطرفهـؤداهاالمعاصرألعربىألجيلفيهاوقعموهومةعقيدة

!سرؤسطيقعالعوبرء،"لناقدوعلى.كلهاالحقولفييدلان،المضخلفةقواعدها-ء)ىوالحرصبا)لملغةألاهتحامأن

مربضسةدمموةكلمنالجميلةالعربيةالاعةصايةمنصريحنقصلى1ينضيرانوقدالاديبفيفكريجمودعلى

الرسميهدفهابعينهلمدارسا!ومضلكأن.بهاالعيثفيالزائفة،لعقيدة!ذهتبلورتوقد.الحديثةثقافتهفي

مببرما.قضاءعاجهاوتقضبىالعربيةالاخةقوأعدتهدمأنانلدرهمتعني،اصبحتحتىوالكتاب"الشعراءانفس

!كنريةنزوةعندعوتهافيتصدرالمدأرسهذهأكالتوسواءواهمسلليةالنحوالقواعرازدرأءفيكلعلايتجلىالتجديد

-".-،."الهـلغويةوالمقاي!يسالقاموس
سعمد-كال!اميمه

منتوهنن1-كلبيتنغرضمن.3.كلهاالامةبهافتعترالتي
ون!دمالعربيةاللغةقوة؟ان(لنقادمن؟لناثسيءبعجيلاني-لاهيب"أاليومالعربئنالناقدولعل

اننتحدىعلينافانأصالتها،:نثئ!-!لينب!تيكتبو!حببنانفسهمثىيتجهوا؟بتبالأنهيعترفبانملزم

علفىقشعةالذىدعولغاتهالح!ىالحر،لمة4لمنأدب!-س!!بهبابسرالفكريسموثعويبملمعو؟لخمسصأ!ةثماهم!؟أ!رجنبكثيريشعر
ر....همما1ادوالاستحياء

؟،لسواهـاالعر،ىالادبيقننيئنالتيالعرليةأ
عابثبهايعبثانمنالضاد:......"سواهافيلهولافصلحة؟كلمةالىشاعربتنبيه

ليحزنخاوانه.هـؤولغيرلمهبنععممخروقةقاعدةاومغلوطة

!يرنقادنااكثرنرىن1!عي*-*حمي-سععمعحمعسعه-**ح!*!ععلانهذلكلشى،شعرهفي
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الجدءالعاممطلعفي:تقدم((الاثاب)).

ال!!7روو:.أل!و-&لأالأ

ه
القادمديسمبراخريصالرفيهمتاؤعدلى

الثوريم!ه(تعيس))الوضعوالقصمىوا!قصاد!واللراساتيلابحنمنكببرةمجموءةعلىويحتوي

اليومالعربيمجتمعنايحياه!ذي

يحررهالذيالممتاز(لعددهذامننمبعختكاجز

4تعربيةالبلادمختلفمنالطليعةاثباءمنكيرعلد

تضيعالتيوالجماعة،جم!مادتله!تخفمع5!تيالمنتضدسكوتايسكتونجعلهمالذيفما،والا.عابئين

بالتالي.وحياف!تفكيرهاقواع!تضيعإنبدلالغتهاقواعدالتيالخطيرةاللغويةالظاهرةعلىم.خصلا

بعنظامالاه!ةاحساسمنصورةالنصةكقاعد!لزومان،الحديثةاللبنانيةالدرسةشعرفيتشيعسنينمنذبدات

أصيلة.قيمةبنفسهاوثقت!لتاهـيخهااحترهمهاعلىوهليلاللغةواخضاع2الراسخةالنحويةبالقواغدالعبثظاهرة

الفصيحةالعربيةالالسنةعصارةالابعدالنحويةالقواع!.ومانقلدنامناييحتجلملماذا؟بهلايحتدالذيالشاذللسملع

اليومشاعروسعفييكونفلن،للنينمن!معاتعبرلبنانشبابمنكاملجيلرإحوقدالتعريف"ال"على

.عابرةلغويهلنزوةاطاعةبهايلعبان:إلتاليةالاشطرمبلفيفيقولونالافعالعلىيدصلها

اكياالتعبيريالمكسبعن،حللكلىعلى،ولنتساءلالهياكلفيالترن!أقفاصه

بدولا.مثلاال!فعلعلى)ال(ادخالهمنالشاعرلحققهالمعاولالاروقة

الافصالكانتلماذأاولانتساءلانالىعذايسوقناانالغبىائلالشوارعفيالترن

المنازلوالاكهف

النحبرقواعدانالواق!عفيأعليها"ال"لدخولقابلةغيروالتجدداالحياةبىتحبسانالتود

قلعدةمنوما،تامأخضوعاالانسانيةالعاطفةلنطقتخضعع!اىهذه"ال"دخولعلىالعربيالناقدسكتولماذا

أنسانياسببالهانلتمسانوسعناوفيالاقطمعقوقى:التاليةالابياتمثلفي"النداءيا"بالمنادى

ولهااسماعلانهاالاسماءعلى"ال"تدخلوانمل.يدعمهلفصولهافيالحياةاليوزعياالدائرالفلكيا

فالاسماء.اخرىبكلمةالتجربدصفةاو،ألاسميةصفةالمطراليبخبخيا

ومثلها.العاطفة،و.ن.الحركةومنالزمنمنمجردةكلهاالقواصفبالعواصفالصحوالسماءاليلبديا

يتغيرولاينمولاجامد-وجودهاان.الصفاتهذلفيالسقيمةالاساليبهذهبانالشعراءهؤلاءبعضدفاعان

،.فميهنا.الافعالكذلكوكيست.فيهلمشاعرناتأثيرولاذلك.ضعيفدفاع)1(للنحوشواهدفيوردتقد

وحركلأشاأحاسيسناوتجعيشالانسمانيةمجاليمتد،الافعالكانتالتيالاولىالقرونبداوةمناليومخرجناقذاننا

الحيلةمنيملك"جاء"قولناان.كلهاوحياتناوتقلباتناتشذلهجتهفتجعلمامكانفيقبيلةعنبطناتعزل

الحركةهذه.صفةوالفاسمالفيملكهلاماالزاخرة،الجميلةالسهلةبلغته،القرآنثبتولقد.وتنحرف

الكاملةالانسانيةوهذه،المجيءفعلعليهاءينطويالتيالشذوذعنواغنتناالقرونعليهاسارتالعربللغةصورة

ال!روفثنايافييختبيءالديالزمن،وهذا،يتضمنهاالتيالقوانبنمنصورةالالبستاـلنحو!اعد"بئثم.والعبث

نفسها.با"لحيإةارتباطااوثقويجعلهألفعليميزذلككل

الجملتستندواليهاللغةفيماأشرفإلفعلكانولذلكفدخدتالاغلاطهذءتندالقديمالشعرمنشاذةشواهدوردت)1(

هذامحاذااللغةانسانيةحقاهوالفعل.والعبارات:منهاالمشهورواحدشاهدمن؟ك!رفي(دضعلى"له

مدرسةتدعوانجيمةخسارةفأيةثمومن.التعبيروالجدلالراينوولاالاصيلولاحكومتهاترضبالحكمانتعا

ذلك؟لامنهخلليةبلغةونكتبالفعلهذانضيعانالىلةكاه:الشاعرقولفيالمنادىعلى"ال،وهـخلت

عنالفعليكفان-حتمايعنىالفعلعلى""الادخالانشراتعقباظ(ناياكمافر!اللذانالغلامانفيا
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محاربتنافيالعدوهذاوسائلأفظعليسمتالعلنيةالحربانهوللواقع.)1(الاسميةجمورويكتسبفعلايكونان

منأخطرو!ل.مضاءواشدأخفىأخرىاساليبلهفانطابعويفقد"الصفة"منزوعألىيتحول-تلملنااذا-

وحصافة"لع!بيةباللغةأدط!لعال!ببلأيمانلضعفانالاحلألجفاففيالسببهووذلك.الزمتيالامتداد

قدكونافلنالايملنذلكأضعفناواذا؟السليمةواعدهاةاقتبسناهاالتنالابياتفي!د!التووالقاسيةواليبوسة

انه؟نفههابالعروبإقىالثقةضعيفصبهلخ!قفيساعدنا:سابقا

وانردلأطوهذافيمفسيناقدألانحتىالنأنقولأنليحزنناالهياتلفيالترنأقفأصه

ألبديهيةالقوأعدمنطهقيةفييتنشككج!يوالالىايدينمابينا!اولالاروقة

امراللغويةبالمقاييسالالستهانةانعتقداهباللخةولستخفالغوأئلالتوارعفيالترن

أنبينلاجزمواني.الفكريوالتحررالر.قالتجد"ة!عنينمالمنازلو؟لاكهف

اغلاطالىالتنبيهبانزؤمنؤشةنفىصها"الاداني"ىبعذوبةلأولافيهليونةلاصلدكلام،الحقفي،هذا

و!د.الن،!دثقافةفيورجعيةضحالةمظهروللاخةألنحووتشعرهالانسانيالؤاجهتوكأ!التيالمجرداتفيهتتبرادف

ءفيمثقفيخرأنهالناقدهذأالىقوجهتهمةاولتكونالابياتكانتهوكم.الشاعريصورهالتيالدنيابجفاف

الحديت.دبيللاالنقداعطاناساعرالمتانلووالطرأوةوالحركةالحرارةمنتكتسب

لذات!ا.اللغةبقواعدالتمسكألىندعولاانناغلىوحشةمنوتخففالاسماءبينتتنفسطبيعيةافعالا

يستغمسمن!لادبيةصتطنقفباننحبولسناالقواعديحسبالحديثالنتطءرهذاولكن.فيهاالتجريد

الاتهـشاءالىيدعواوجديدهحياةيهبهأأستعمالالفظةدونماالسلافنل.النحادبهاقيدنامرتجاةقيود(يلوحفيما

لا.رروولهار!دلمالتيجةلالبلالنحوشكا-،تبعضعنهمافيحرهقصيدتهيغبنانرضيولذلك.موجبسبب

ووتانوزختفدالمبدعبالتجديدارماناعمقزومناننابلألضوءمصدرهيالتيالافعالمن،ؤ-هامااجملمن

والنقاد!المثقفينوالادباءالشعراءايديعلىالايتملاالتجديدتزعجتكثرحينهذه""الانثم.الاخةفيوالدفء

شيءيصبالمقاوالعنثشيءكل"هذاانغير.الموهويهنهذهشعراءيولعلذ!ادريولارتيبةوتصبحالسمع

انئفسهتنماعريبيحانوصهرامةبقوةننرفضىنحن.اخر.احدهمهذا.بهاالمدرسة

نااوتضايقهقافيةاناجردواللغةالنحوبقواعديرامبالفراغالوحدة

الشاعريصنحأنعظيملسخفوانه.عليه!شطتفعه!ةالصقجعوالدم

ناقالفإمن.)1(الناتر!لكهالايةلمحوصريةأيةنفسهالجامدالسأموللركود

الاطارغيرفيشىءاييبدعأنيستطيعالمو!وبألشاعرباعتراضاتى)وسأحتف!قصيدة.ناشطرثلاثةهذه

؟لعصرهاللغوي..وصفةاسماءستة.(فيهاالوزنتنتحكيلاتعلى3الكثير

تعبيري!ةءنينقصالمعتثرةالقوأعدءاىخروجكل7أنميتةموحتةالدنياتبدومااشد3،.بألمعرفوالكل

!فهم،كلءاى!ولسنا.العحرروحيةعنويبعدهالتنعرهذهبينبعدواي.المحرداتهذهكلبيننعينتىونحنلنا

اللحسهطفلالحديثعرالشليكونانالناقديريدلا،ذاوحماسةالنضالبحرارةاليومالملتهبةالعربيةوحياتناالدزجا

نادونشاءمدالمحذوراتوررتكب7بءفيخطالمدلل.والحياةالاندفاع

حالسب؟الق!سدمنبريعةوأمثالهلالدءوههذهكانتفمهماوبعد

بذورعلىتنطويمجحفةدعوةحالكلعلىفهيعالسي

فجمانظرنالفتتالتكطالظاهرةهـ)رصلأثشضصناانبعدهذهمثلوقيام.الخيرالىالعربيةبألاخةتنتهىلنمميتة

يةالش!منموجةحقبقتهافيبانهاوم-كرناهاللمعاصرنقدز،سواهفمن.خطيرةهـؤوليةالنا"قدعاىيلقيالدعوات

ألاداةاهملواحتىأليومالعربالنقادجرؤتب،لمضمونينقادااًنمنؤالشعر%للغةلانقاذيتصدىانيستطيع

زشدرسإأننودذلكبعد،المضمونذلكعنبهليعبرالتيفياليومهناكانلندركاننا؟هذهوالفناءالوتلد!كوات

فمس،.القائمةوبحياتناالادبيبتاريخناالظأهرةهذهصلةوسوءالنترعلىتنطويمتربصةقوىالامةهذهصفوف

بىلحياةتتصلاجتماعيةجذورولها.*ادبقيظاهرةممنولعل.يتاح.وجهايعلىالعروبةتهدمانويهمهاالنية

منتشبعهل؟اصيلةالظاهرة5هذزهل.للومةالننسية"ا،وصوول"انهاعلىالفعلعلىتدخلالتي"ال"النحاةيعرب)1(

انهاامالعربيالادبيتاريخنامثلمنتتحدركأ+4قفناصوسنادراذاالموصودة"ال"فان.تسميةمجردهذهاننراهوالذي

!،وفوداحياتناعلىلاوافدةدخياةظاهرذبمجملهاانبهاافاةارادوانما.نفسها(دتعريف"أل"الادشتامثلت!

؟الغربمنالااخرىالاشياءعختراتفدتومانحوعلىوساعر)الذي(اننرىونحنالالماء.ط!تدخلاككيوبينبينهايفرقوا

فييتحكمي2الذللعامللقانونؤخضعالادرقيا!!الطوانألاتعر!ف!ادخال؟لعربياولسانبهاتحاشىوسائلالاليستالموصولات

تعبر*عنالامةفيمندفعةظاهرةف!ل.ءلهاايظواهرالوحيدةالقيمةعيوهذه.واصاتهفمليتهلهثفظوبذلكالفعلعلى

يسورموماالضرائز"اسمهدةببو-ودعلمغارغم،رأيناهذا)1(الحديتالشاعرهذايع!لملماذالانصريلاعظيمةقيمةوهبئللموصولات

النا!لر"دونللشاعر.يقدرهأ
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النتسديستطيعوجهايفعلىواذن.فعلاالاخطاعمنواذا.ألغلاهرةنحوهتندفعالذيأ!لاتجاهفيمانقص.وجود

نا؟.خقد"*بلاعلاطقصائديواجهوهويقلدهانالعربيفيأنذلكمعنىفان،رالمضهونالعظيةفياليومبالغنا

العربىألناقديترلىبانالاتتملاالحالةهذهفيالمحاكاةفىنباإنغسسسابقادبسابانسأصساساا!اؤسا

العربيةالقصيدةهمومعل!متفرجافيقفمسؤوليتهعنوذدك.التوازنانجتلحتىباللغةالعباية

والانتثالهتمديددونعامشاءل"منيعلنيشعرناتاركاخضعقدالحديثادبناان.بهنحترفانواجبنانوهحق

.!..فالدفاغفيصوتادباءتطرفمنفانتقلالطبيعىالطوريالتموتلحركة

.وانماهذاعندضررهفىيقفلاألاوربيالنقدانءإىومظاهرهالنتعربشكلشسالتمسكفيالمخللمةالفترة

الادبيةالنظرياتهذه.وأثسداخطرثركالناقدناينصبالمظا!راهمالفيعصرناتطرفاىاالخارجيةالسطحية

فىالتحايليةوالمداوشالفلسفيةالمذاهبوزلك،الممتعةالشعرحياةمنالماضيةسنةالعشرينأنعلى.الخارجية

الناقديكتبقالتي1الباهرةالدراساتهذه،الاوربيالنقدهذهالفعلردحركةاستوفتقدتكونانبدلاالعربى

المسرعملنقادنافىتعملانها...هناكالانجبيالايجبالفصلردودأنعنفضلاهذا.تامااستيفاء

وتحميباذهانهماصالةوتفقدهموتسكلهمفتبهرهماؤحعىفيخطأالىاليمينأقحىفيخطمنتقودنا

لاقدابساريمادفما.يمألتنوتمبهثيعالمبدعة-واسهمخسشطرفالمشوأليسارالمتطرفاليمينفكلا.أليسار

وبرادهـائيورزشردزايا-وتيكتبهمايقرأالبافعالعربيمسيطرينالولسطفينقفأنلنابدولاالحالةهذهفي

يقولونمايطهقانينتصتهىحتىوبهـهيابريوفهـاومالارميهوالا.وأتزانوعيفيوألاداذالمضمونءاىالسيطرةتمدم

وجوروتعفتصنعمنذللثلفه3هما3العربيا)محثعرءات3-ةنضيعالابدالىمخطئيناطفالانبضانلنابدؤلو

اإباقدووزابهيضحيمااولويكون.ولغتناشعرناءلىالتاليةالمرةفيونضيعالمضمونعلىحرصنالفرطا)شكل

يتناولاتصنفبدلاالعرإقياقصىدذامن11)..ويالجانب!و.للشكلايثارنابسببالضمون

.خدهللأط-والاتالشذوذع)ىا-تجاخصوتويرفعالقلمالفعلردحركةأستمرارفيالمباشرالسببأنوالوأقع

ا-لاهااتلةتاحمتزهةل!بالقحبهـذويعتبرذلكرهملوقفةالىوميقفالعربىالناقدانهويحمحممااطولهذد

لاالتيالا-:سهالاصطللأحطربصن،صيلذلكخلاليغرقناووكأن.فدةالواوزظرياتهالاوربيالنقداماموتقديرصشوع

لى.توضحولبماطلاقاشعرناعاىتنطبقيصلهانيمكنلاوألعبقريةالابداعفينموذتالنقدذلك

77-حةا!صهعلىالتتمة-غمرذوفي.والنقلوالاقتباشبالتقايدالاالعربيالفكر

صيح!هههح!شتمنأبععلىالبابالعربيالناقدأغلقالواهمةالمحقيدةهذه

مشزمنيغترفوراحذهنهفيوالموهبةوالخحوبةالفكر

تقدمالارا!دار5الاووبىالنقدانالىيفطناندونالا.وربيينالنقادتذةاًلاسل

وكيف.تاريخناعنتاماانعزالاءخعزلتاريخمنيتحدر

الذيشعرناعلىالاجنبيالنقد.ذلكأسس!نطبقانلنايتاح

مناإشانيةاإشلششسهالعصور؟تلكغيروعصورالقلوبتلكغيرقلوبمنيتدفق

متعسفةبطفرةلاالتطبيقذلكنحققانلنايتاحكيف
ماأاكثرالعربىالثمعرعلىوالضغطفيهاالقهريقعظالة

مفعماليسالعربيالذهنانيزعمانيجرؤومنأيقع

اغميشضس!ههتغشا!-!!فينضغطهعندماقتلانقتلهلاواننا،والحياةبالخصب
.ير.،..،.ءفي.وشهروها.ؤخراوهلجاءوناالاوربىالتفكيرمنقوالب

ة-.ثجصر!عهص!بر-ممنولا!بعنهذهعقيدتنافينصدرلااننا؟وجوهنا

01ونقولولكذذا.وجمالهاالاوربيةألاداببغنىايمانضعف

للشا!رةلرائع-سانيالمستقلةتض!ي!نهلالعربرببةلآدا،ضاان-المقولعلىنصر-

المقدعنبالضرورةيخنلفلشعرنايصلحالذبم!النقدوان

من،القواعدنحننحننستقريءانلنابدولا*وربي

مإلمجلىولممنئ.العربيةوباللغة،العربيالوطنهثافيامبنا،ومن،شعرنا

.صنموذجاالاالمقالهذافيندرسهاالتيالظاهرةوليست

الناقدفيهيقعالذيالمحزنللضلالكثيرةنماذجمنواحدا

الاجنبيللنقدالعينينمغمضنقيادهاسلمهواذاالعربى

اإش!هرهذالشررانالىيحتاجقلمامثلاالفرنسىالناقدانذلك.الوافد

يحتاجمانحوعلىوالنحويةاللغويةالاخطاءلنقدبابايفرد خالية!ذاكينقدهاالتىلمادة1أنلمجردوذلكالعربيالناقد
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/؟!وهاصتاواحنهصفافيقفونرقادناءلى!ر**ء!ع!*!-*عم!ى!عي!ععععع!ح!كلي!م-!لأ
.*

قفصوأنفلش،اذالصالغ،فلعهت،اقفناموسيكونوهـهما!ا!ولةاوارووفي11!ربيقد. الما

نا.اسنخذلءقفمهيكوىيكادالاورلىاالفكرمننقادنا*
*.-

ف-عراءمنموهمةاق!!أرخاحازمااعتقادايعتقدلعضهم:-ءا!صفرة"لىالمئ!نتمورتنمة-
*..

نخن111اككوزأكلهانظريأت!همنغترفانءليناوانالغرب،**************"ت*!ا،"4****،*ههي

نااقولانليلا".وزوهـاعربياشعرأنىءانأردنارجاريانالىتشو!سايخحرقاذياالعربىالناقد!زراأن

مسنيكثببروأخصبأغخىالعرريةوحياتئاشعرتامادةأ!يرةوالشظرياتالمدارسعنحديثهفيالاوربياصخاقدأ

محللأمئطقيةلاسياب-المعالأصالاوربيالشعرمادةقصاثهـالااما!هيجدلا،والفلسفيألنفسيالطابعذأت

من!تسوفجمار!هتجديدموجةو!ى-لبسطهاالآىعروضيةبغلطةأدحمعيتعثرالاون!اءةضعيفة.مزرية!ءر

هدهشعراءعلىالغوبيتتلمذولسوفهذاا!عربيعالمئاالىضطرارالمضطرفانهتمومن.دخهااشطرللا.رةكلفي

هذ!ولكن.قريببرومفيوادباؤ،اوزةاد!"المو!وقيالارصجنةفييعيشانلةيتاحلكي.عيوبهاعنءجمبعهلغمضان

هيدانماالمبدعةممألاان.دانفسنازؤمنأنبعدألا./حدثلنوبيفا.ألاجنبيالنقدمنأستقاهاالتكبإسحورذاالنظر-،ت

وو!فذاتثاتزدريألتيالا،حواما.موهوبةهاب،!تاممعىنيتسحدثلكىبحرهتحتقائمةمخشحكلةعنرتخاكسى

الكلماتشتتمناعماس!،ص!لانانناحدعلمحلللغ!إهاالانحناءالهوافلنكفشيء.كلمنرالرغموجدتلويودمسنحبةصت-ءإ"

الىنخعمخترواصبحناألعرريالنقدفيوالان!صايزيةاءهـنسى-"المالذيناوربىنقادءلىقعلى6كلههدافيا!!ومات

فيهوالمحمطلحاتتالعروبةمنبعهفي!ال-!ديد،محلينقد4بونحولغويةاخطاءالىمقالا!مؤيليسص-هـواا؟روويو

لاهيبوا؟ينفسهألعرريالخشحعرفيمفلاهرألىترتكزنحروانمل.العرجممازخاكاًليهاخىباتإجبيلري

!؟تا.فهمالىلض،واأتالنقادمنال-،لتيءبا!جبلىكانتأذاالاوربيوناالنقاديعنيناانيخبعيفلماذا.أ،لومور

ور،وسرعان:أتماردالخحميبالعربيإذهنأا-خبتيكنبوننوعمنبمنتاكلصفلةبالنقدشضنتنأولهاال!القحازد

المنابع.ال!كريكيازى،فيإئحقةالمنابعألامةتكتخفسوفجمطالاجانبالنقاداولئكنحكمو"ذا؟ب"همحلمونلا

صححلحةولابسواهااًلعررياألادببفييفتنلنالتيالعربيةبتاريحهملهلاصلةتاريخمنيتحدرالذيالعرمم!اكععر

صأها.في!رالعربيالناقدتجعلالتي"العنجهية"هذهوما؟ألادبي

نالجردالواؤعيةشعرنامصحاكلمواجهةعن-عالى

الملائكةخخل!روتمماثلةمشاكليتناولونلاالغربنقادمنالمترفينالاساتذة

شعرهم؟في

فييرىلاالعرببىالناقدانعنينمالعجيبالموففهذا

اللعبعلىبهايستعينووسيلةؤكريافا.لرالادإخقدعملية

ئخأغرأخخأ؟!مشاكليدرسانالمهمفليس.الاوربكطالنقدبضغلر!،ت

عربيلنقدالموضوعيةالا!سسيضعلكيالعربيالخسعر

للتظريماتبتطثيقنفسهيشغلأنالمقحسدوازماحديث

لشىشعرناواقعان..لمنبايالخسعر!زرأعلىالاجنبية

سارترلوللحان:الجزئرفيعارئاليسسلواينقدونوأنمليكتبونور،نقادناعلىيملبالذيهو

فينوربيولالبمدعهاألتيالمم!ةةالكبيرالكلماتباناي!ملوونمسهمأ

ألحقللعربىالناقدمسصؤوليةانوالحق.فراغهمقاتاو

افيلهنريالجلادونشعرناانذلك.قطفرأغلهيكونبالااليومعليه.لقخي

وفي،بالمختماكلمثقل-العربيةحياتناجهاتكسائر-

لتطبيقنفرغانقبلطويلةاعواماتشغلناأنهمومهوسع

الخن!عربانكلنانعترفولعلنا.عليهالممتعةالنظريات

ادريسوسهيلضايدةترجمةغيرصدمةواجهقد-نيةالثلالعاليةالحرببعدالعرري-

علاماتبدلتحتىالحريةالىالمتطرفةالدعوةبسببهينة

وأذا،الحديثةالمدارسمنواحدةغيرعلىتاوحالاحتضار

5لادابدإرنرردفهل.لسيموتمافسرعانالنححعرهذأنتدأركلم

والكإخاتالاورريةبالنظرياتاللعبفيبرعضيحقا)ن

لى-!فىالعربيالصصعرانأم؟والسحرالبريقذأتجنبيةالا
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اقفلها؟هل:وتساءلتبالبابووففت":القريةمنالعدواب1000

باردة(لاكرةكانت.اقفلتهااخيراولكني.مالكيتعدلمانهانسيت!برينيلم!ص!ا

اننيالياباغلقواناوشعرت.،ليهاالببلوطوبةتراكمتوقد،جدا.ما-إ---3د..

كلها"قلطينقفلاقفلالريسسهيلالدثنوربفلم

رمزذلكمع*قفالهذافيالشىولكن،بلالمتقطرصورةانهااهـيالرضييل،"الاداب"قصصاقر(و(نا،يومافىشعرلم

وحمما،مفتاحهتملكالذيالبابهذالتفتحالمثردةتعود(لن؟تفا؟للم؟لزمنمنحنا!ضفقد،المماكلالعددقصعيقرأتاذبهشعرت

الرحيلقلبمنكالشعاعينبثقالعودةدمزان؟كلهافلسطينلتفتحوتخلفوتقديمها،وفوع(نخيارتحنطيبةعربيةاقصوصةفينقرأ

.المثؤومالقصيرةالقصةازمةاناليناخيللقدحتى.العميقا!لرالنفسفي

مهمومةهياكلاهلياشخاصليولاحت"الطلامفيالقافلةو(نطلقتذهـنمردولعل.ادبنافياشدطعلىهيالعالتةالاد؟بتعانيهاالثى

وبهذا"الخليقةبدءمنذالمشردينعذ؟بتصلفكانها،الظ!ورورفدفترضولاجهدالانجنطلبيسيرامرالقصيرةالقصةكابةبانالظن

عنالضعبيرالىمحليةمأساةعنالتعبيرالك!لبةتتجاور،الاحساسالصحففيتنثراتيالقصصكعرةم!.لوحيهوهذا.العنايةمزيد

القضيةوتضع،الفاجعةمنالاضانيالجانبفتبرز،كلهالانسانمالاة.المطلوبئالفنعأمرتستوفيقلماوالتي،العربية

الحقيقي.اطارهافيكلهاارلمونووفىضعففيالتيعةبعضىبدورهيتحملالنقدانوأحسب

التيللاسررموزاالص(نيسنيولاحت":اراويةقىل!اومثل!لولاا!هايىمناولئعغالبايصنمدلهتقييمهفيفانه.*لبمن

تعودالتيالؤانسيهذهانوالحق".تثردعاظريخاللصةتداا
....الناجعلرصيئلمبضع

مفروشاالدلسفحكان":تقولاذالقصةاخرفياليهاالكاتسة0.11.ا.صذا
....،لماضيلعددقصعىلعدفيحهوالصرالجديليفيماحلولتفا

(-صصرة1)"ظسطينماهومللمتحركة1الرموزتلك،بثفوانييهذهولان،اقماممنم!لشحقهكفنالقصة؟عظاءفيراغبلأني

قلبفيانها.لهااطاراوتئتمسبكلهاالقصةعلىتطفىراثعةطحميةتنقدبانجديرة،الفنلمنطلباتعميقوعيمنفيهالما،ذاتهاالقصمى

فيوتنولسكهتزدهي،جنتمنمطرودشعباثاراخرالزاحفالليل.الحقيقيمستواهاعلى

...الحدودخارجتنطفىءانقبلالبعيدا*دكةلنازك-التلمنصر

وهي".الشياعلىيطلعحزينفجروبدأ"):الخاممةعبارةتأتيوهنا

فيوذلك،لرمتهاساةالم!مايحسدوالكالةالفاحعةمعانيمنتحملتصوإرفيقصصمنالحديثالعربي*دبمااشجه؟روعهذ.لعل

....لغالية1ظسطينفيالعربيالشعبعاناهاالتيالتشرررمأساة

وحسب،مثردةاسرةفوقيطلعلاالذيالفجرهذا،بالحزنالفجروصف

فلسطين.كارثةبرمتهاللبشريةكاشفا،كلهاال!نياعلىيطلعولكنهالمأساةتلكعلىاعوامعشر"مناكرانقضاءبمدالقصةهذوصمور

تلمالتيالموحيةالخالمةهذ.في*ور؟عذروةاليلة!خو!ىراالزيخاالبعديكونماوظلبا.هادنةنارفىدنضجتقدانهاعلىيدل

..جهةمنوالتعمق*ستبصارمنلمايتيحه،الفنياكتملا؟لىسبيلا

.الشري(لظلموحهفيموحعةصرخةرتطلقهاوتستقطمهاالمأساةالعاد
....جهةمنالنفسيالمدارفي*حداثملالخلفهعلى(ضواءمنيلقيهوها

2لقصة.في.التأقيريالثقلمركرهوالصغير"باسم"ءتفان،وبعد

الذىالحادثلهذاالفاحعةحوزدعفيالتوفيقكلام!لعةو!توقدعشر.قبلمنا،عالنز"سلاءوعياحمراليوم6شافيشكلأ.اخرى

..ذلكان.غيرح!دوق،1يومالقلوبمناادمتانهامنبلرغم،سنو؟ت

النفبمكصناعلىضلسانلى؟لرق!للةخةذلكلىلصرعمربلاضعا(لماوسافيويرلعذذلكبعدليستيقظ،الرقودمنفترةكىيحتاجائظليااحساساكان

....وعيااشدلانه،وتمزقاعنفااشد

".ا!عركةارضفيندفنهمناحيجزء،اولالاولىالضحيةيحملوابي

في(لفاجعةهذهاثرتصويرفيالتوفيقغايةبلغتانهافيريبولايخهيالجوقتفيالبرجم!التشردقصةحبا!ةنائكميوها

اخيهحليببزجاجةا!عغيرباص؟ق!ترمزو!ها.ءما*سرةنفومىفنثعرنا،الساليبةفلسطينمصيرقضيةجديدمنكلهوالعالمالعرب0

اولالعمارضعلىالمحافظةعلىالقارمةالاجيالحرعىالىالرضيعو؟لعدوانالظلميغتصبها؟رضايرىاذبرعته*لسانومأساة،بماسثنا

.الموتخىعنهاوالدفاعوغذائهموالضياعو(للوعةالتمزلىويزرء،؟سرهاويهدم،سك!لهاويثمردومثر

ذلكولعل،لأشقالاتببعفىيوحيالحاثثهذاتصويرانعلى.نفوسهامننفسكلفي

الشعفةانسعادذكرتفقد.وعنفقوةمنالحاكدبهامتازماالىمرلودالصورمنعددفيتعبيراروعالفاجعةمذههنام!لبةعبرتلقد

للقارىموتركت،لاولى1بالعبارةالكاتبةاكتفتلوذضل1كنت(1):اليهترمزساطويلايتحدث(يجازهاكانالموحيةواللمسلى

.رموزانهاالىلاشارة1غيرمن،الفوانيسىرموزليغهمانلدىالبيتبمغادرةالاسرةتهماذغرمتهابابامامتقفالتبمالماوية
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فدالحيواناتصياحاناحسبوكئت"قولهافيإسطحةاالقر!ريةمنفطعإننصقتقد،ووعنقهألابسرخدهالواكلتباسمجلداحرفت

بتفسياكنشفاننيتدعلملانها"عادةجداحساسطهلق،و،؟لمهونظرنا،العباءةابيوكثف":لتةثم"..ابيبعباءةاوظكلجسمه

وما،احداثمنيليميماالوضوخشديدةوهي،الحساشبةهذهماعداساكناوكان(....)يخنلعمازالالضليماذاصغيرنا،جنونفي

النف!ةشروحهاالكلالبةعلىآخفوكنلك.التمهيدهذاالىبحاجةكنتثمينطقانلونواحداواحداوجوهناالىونظر.اطرامهارتعاش

ملاطفال":قوايامئلم!المياقفيالمعترفةكالجمللجيءارننييحررورابناه.هناكونولفتامهوجهعلىالمحمومةنظراتهاسنعرت

نامناكبرلهميبدوالوجودوكان،وعواطفهمذكريلالهمين4يرمزجونموجةفمرت،اوجعنهالم!رمةالشفاءأنوالظاهر،شكلملكيشفببه

لموانيلالرصبالميشعروناننالصغار"و"تفاصيلالىينعسموكانت،يحركانيحاولهوراقي(....)دسمالهعاىهائلعذاب

الاحكامهذ./مثللاتسمحالقصةفنيةان".تماماذلكيدركوابذلانبعدبفوةحركهاولجاة،العباءةطر!تحتمخفيةيديهاحدى

.ألاطفالسيكولوجيةفيمسنقلبحثفقطيحننملهاانتيالتقريريةامهالىالصغيرةكفهيمدهوفاذا،مندهشنونظرنا،مجهودا

ياسمبن("فصةوفي،6لقصةهذهكلتتكثفالملالكةنازكانوالواقعحتىمراراصولهوارتعش،مواهبكلبهاممسكوهوالحليببزجاجة

بنفسياتيلاحساسعميقةوهي،"الطفولة"قصاصاتءن!صاصةواغمضىبشدةمارلهخيمنهامهواخذلها"اكسرهالم..ماما-:"فال

الىفىتنزلق"فنانةقصاصة))انهااجلالاعنهااـغيبولكن،الاطفال"يمنيه

في،ذكرتكما،كييراقلقدذلكانعلى.النفسيةالعالمةدقريراتومودهالصبياحراقصدت.لصويرمياوردتممايرىالفارىءان

التالية.قصصهافيرانعدامهلبثرمما،بالئسبةلدولىالقعةهذهامروهذا.سسميتاويصيحيكنولم،تنأ"اويوجعلكئلمانه

الكلالبهأتبعتفقد.القصةتاليفءلى"تبنيكية"ملاحظةلنابقبتالكالبةانصحيح.مبياكانانناهيك،يحرقانسانقيمعقولنجر

فيالقصةماجعلهذاولعل،السرديالتلرجفياصلاشماالعرضاشنثمارها.لوراليالحركةلتبرزالصامتالجامدا،وتهذاكلجمله

*بطلاتقديمالىممثوةكانتاذ،وحرارةحركةاقلالاولقسمهاطفلاان.بسريغيرهداولبر،الزجاجةلكسرلمانهوهي،لىهأئبر

بوسمهاوكان.اتقريريةواالبرودمنشيءذلكفشاب،واحداواحداارلعاشماعداا)سمكنانلايمكن،وصفهالذيالاحراذذلكمدسدا

الارتداداوالسردفيالمواقتةالايببعضىالىتلجأان،ذلكمنتفادياهذ.ان.منظرغيرنجئاماللكلمماذا،طوبلاصاداولظلا(اطراى

ويرهسكالقارىءاءتمميستقطبمؤثربارزبحادثالبدءاو،خهفالىوؤهـكان؟بالاطفالمكيف،المناضلبنمنالهذاذلالدملهامئايةبطولة

فنظ،الاحراثهذءحولالعام*طاررسمالىاللجوءثم،انفاسهعبنهبمنعهاانفيمنصراخاالدنيابملأالصبيتجعلانالمصامةبوسع

متناسبةغيرالقصةانوالواقع.المتدرجالبطيءللسردمجاذثمةيكونيكونكانهذالعلبل.الزجاجةعنمالمايقولجعلهمنذلك

النطقبعدروحهالصبياسلامانثم.انسانيةاث!دلانه،تأثيرااشد

الذين6لعظامالرجالبمواقفيذكرنامصطنعمومفمباشرةالعبارةبهذء

!يموتونثمواخلدهاكلمالهماخربطلقون

الشهرهلايصدر!هررة،موبرعمئنهدجاءثم":دودها،يأتيالصبيموتوبمد

وعففيعمامضلا...موجعايكتلمكلماسبقف!ن"....تثكي

الوصفهداومذل.للنصليلوتفادللسهولةتوحمنبلايجاعالمشهد

ح!لراًلةاولى...
صنببقطعوهلمهامناحهاقكان":المزرعة*يواناتتصويرميقولهاالمبتذل

مصةشاقىفيالمنفلوطنةالداراتهذهمثلورودان"الفلبنعاط

الاسف.ألىتمكوفجواتفيهايحمث،ألابداعالاولىسمتها

تاببفالااذاالترابكلالجسديضعانابيرمضى)ءالصغيردفنوبعد

ناهولهلايصحانهيعتقدابيوكان.ن2القرآياتبعضىاحدناقرا

زريققسطئطينالمدثنور؟الابعند*غقادهذاماسببهناالقارىء"ويخسامل.ذلكيفعل

.مفهومنجرهناالمهـلالبةقصدانأركمتينذلكبعدصلىقدوانهلاشبما

الملالكةنازكعلىاخذذاهاانسبقالتيالتقريريةانلاحظتوقد

1(القومى\)الوعيبصاحبف!ايرسم!فيةدرا.اتاتعيقاتوكألك،القعةهذهفيكثيراخفتقد"ياسمين))قمتهامي

النأرينبويوننح،وفهعهاتطر!خرانالىاسنل)رفي:ذلكثل.تماماتنمممرنومنهاالتفكيريةوالثروج،*يضاصية

التاربخصنععلىالطالعةاجيالنلتساعدالتيبكاءفيلايحتملشيئاهنالدان.ويعشعيبكيابيبدأاللحظةمذه

فيه.تيروالطلجربدبماانفصاللانها،المؤلفةمنتدخلالانجبرةفالعبارة".شيخرجل

نالووتمنتراسيوادرت":اخرومثال.الحادثجوعنالراويةمن

نمىلكاننا.اخرىلحظاثليتكونالغرفة6لبكاءلعلالىعادتهدى

".والعويلبالبكاءولوفيهاتردداهلنااصواتلانوبيوتناغرفنا

للملايينالعلمدارالاولىالعبارةافقدقد،باندخليشيالديالشرحهذاانواعتقد

تسقطهاانبالمؤلفةاحرىكانوقد،غموضهافييكمنالنيجمالها

ازعجننيومد.السابقةالعبارةمنابنداءالبهايهتديانللقارىءوترلر
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الىويسعىالنهر-نجنحدىالذيالانسانتم!لبانبماالتعورفيداخلهفترسشالصبيحادثيبدأحتيركودعلىتظلوهي،الجوحرارةفي

المخربة،المجنونةمياههبهيخضعسدلافامةالمملويبدا،حه1جمكبح.بالحياة

.سعيداهانئاالانيموتانبوسعهانويدركعينهوتقريهدأبهفاذاالقصصيالابداععناصرجميعتملكاتيا*كةنازلرانيعنيوهذا

اصبحبل،مطلقاسلطاناالفراتيعدلم":القصةتنتهيالممنىوبهذا.الشعربمابتكنيكهلاسرة،القصصيةشخعيتهايركرخاصبتكنيكمطالبة

هوفيبئنف!ىدجدمرندودث.فداومردهذال!معالجيلفدنماهبحاسهمطيعانعبدبنهخاالعجيليالسلامعبدللدكنور-سلطاىالنهر

وتلك.لقدرتها.لطبيعةاخضاععلىعاملا،بالملممؤمناالانبولد.السابقةوالقصةالقصةهذهبينانقارنةلبعضهناالمجالينسع

اخيارفيالعجيليالسلامعبدالدكنوردقةعنتنمونبيلةرانمةوكرةحلابعدنجدولانعيشهامانزالهعرييةمل!ةتصورتلككانت!لئن

السابفة.قصصهكلكلذلكعودناوقد،الموحىالهامالموضوعالبلدانبمضىواخرحينبينلهاتتعرضكارثةتصورهذ.فان،لها

ميفلمها،تفاصيلهايسردارتدئم،القصةبنهايركأالكافببداوورهنايخضعانفيالاملتشنشرفولكنها،*نهرقيضانبفعل،العريية

،والىزالتر؟الى،الاطارهذاداخل،نفتقرالقصةانغير.محدداطارفيوهولصالحهويستثمرهالسلطانهالمرمرةالطبيعةقوىالشعب

ذلك.والحرارةالتوترالىبحاجةالسردطر.بهة.فاناكبضمنشءدمتواهرفعءنليتمكنباسبابهويأخذبالعلمفيهايقمناتي"لمرحلةعذه

ولثوبها.الفارىءلهزتكاد!لامسنطردةطويلةمالكونكثيراالعبارةان.اخرىجهةمنالع!لمتمتمدالتيالاجنبيةالقوىمجابهةومن،جهةمن

ىوقيانعرفهمالموهذا،الملللحملالمذيالثقلبعضاحياناالعربيالفردبهايمراك!التطورمرحلةتصور"لقصةهلهانوالحق

العجيلبم.اماصيصوايمانه،منهمفرلاقمراواغبارهاالطبيعةلقوىاستسلامهمن

تلات،القصة!يرئه-بمعنىهو،واحدامعئىالكاتبكرروقدوالسعيبهاوكفرءالقوىتلكعلىتمردءالى،*عمىالقصربهل!

بعدالصدرفتاج.العينقريرالحياةو،رفىء):ا)بدءفيدقال،مرات"مبروكإ)ظلفلفد.اساطعاالملمنورانبثاقبفضلعليهاللسيطرة

عادةا-ابهاتغامرةهناءةبرتهاالاحيرةالثللاتةشهورءقضىانمنهويخطةءدهرءويخربارفهيكنسح،اعوامطوالللفراتظضعا

4جاربانمبروكاغنبطحينعذ":اخرموضعفيوفال"،المطلقة"مجتمعيسنكرءالذيألاحتجاجعلىخى!ر؟*،الوحيدولدء

،حينالموترورةالىنف!هوا!اـ3،يشتهيكانمهااكثرالىطالتورغمهفيويظل.العاتيالنهربسلطانيؤمنالذبماالمجتمعهذا،صله

مبروكاغمضذلكعلى":بقولهالقصةوانهى".هانئاراضيا،جاءتالهنمسةفرقةتصلصحتى،والاستسلامالاسىحياةيسوق،امبوت

".سعيذاراضيامفتبطاالدنيامذهمنوخرج.مبتسماعينيهممتلكاتهاحراسةالىمبروكويدس،قريبةارضفيخيمهامتئصبكلك

كانوفد.القصة.نيرمنيضعفالتكرارهذامذلانفيشكولا

ويقف،الاخيرةالعبارةالكاتبيحذفانالنفسفيوالاوقعالافضلمن

خادعاامبحبل،مطلقاسلطاناالفراتيعدلم":قولهعندبالخاتمة

هذااستتناجالكاتبتركلواوثرانيبل"...للانسانعبطمطيعا.:حديناصلر

يهتديشيئاالكانبلهيتركانيحبالقارىءفان،نفسهللقارىءالحكم

:هو،المقصودالمغزىلذةمعيلاكن!ثاملتبسىدرالرروفلإعهيحرغيرعلى،هعاليهلاسىلاحاعدو

ركيلفتحي-ودهع
امبى!الاميركىللكلالب

الحدهذاتبلغانفيد!شني،الكاتبلهذاافرأهاقصةاولهذه

منيغمرها،والصدقبالحياةنابضةقصةانها.الفنياكنمالمنهمنشايأردست

والحيويةالارهافيحملالذيالدفيقا+ديرذلكالنهايةحىالبدء

وباللمسات،بالزخممىلئةموضوعهابساطةعلىوهي.والاخلاص

وظيفةفيفيحيثالريفالىابنهاتودعاسرةقصةانها.الانسانجبة......-..

الاسرةهذهقصةيقعىالراوبماولكنذلكغيرشيءولاهندسيةاكبروضع"ادجمطأثرلاعظمكاملهدميعهترجمهاول

فيتختلحاتيوالمثاعرواوضاعهالحيانهاكاملةصورةويعطينا،كلهاؤةضخعةمترطبعةالحاضر،فيالعصر،ليكا-لب!اميركى

ولكنهافقيرة-اسرة.بينهمفيمايمتشدهالتيوالروابط،افراههاصمورالعرييةالىنقلها

كمعظم،الثرفبمعاني-نحتفظودكنها،والعوزالضيقتعافي.نبيلالبعلبكيمعببر

انهفيالكلالبقدرةوتتجلى.العربيةلإرياففيتعيشاتيالاسر

فليلةبعباراتوالاحوةوالابللامواضحةنماذجيرسماناستطاع

مشهديحملصببرةاسرةجاةمنكاملاقطاعالناوقدم،جبةمركرة

كدهاوتة)ت،والاملواروعةالربممانيمنكتيراعن!ا.الوداعلاملاإينالعلمدارديرات)5(الثمن

والفراع.بالنقصابداسيشعرها،فلذا!منفلذةهوالذيالمسلأربهذا

لنجاحهاعنوانامابكونغالباماقعةخاتمةنجاحانفيشكولا3
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فان،واهدافاساليبمنللشعركنومهما.للاداء.الكاملةالصورةفجمعت،الحدودابعدالى"الوداع"لقصةذلكتوفروقد.كلها

لاحقيقةوهناك،ميهالمبديعيالطابع.قوةفيهيالاساسيةفيمتهوالبساطةالنبضمنالقصةب!اتحلتالتيالمزاياجميعالخأتمة

فيمنيكشيءويقرايكتبال!معرانهي،فيهاالاخلافالىسبيليعودحينظهرهاغلىتتقلبمؤرقةالام.ان.والصم!والرهافة

الشعريركوندلكي.اخرىباغراضارتباطهيمنيلاوهدا.ثيءكل:الراوي

المجميلة..الاشياءسحرفيهيتوفرانيجبرسالةايةاداءعلىفالراوهيوسألتنيرقدتهامنقامتيقظامازلتاننياحستواذ"

فيئانويةتبدوالئاحيةهذهان،الحديتالعربيالشعروازمة:عينيهاتفرك.

..معاوللقراءللشعراءبالنسبةالاحيانمعظمأياابنيصاحيلسهانت-

اكثراثمربماالالرعلىالحكميكؤنانيمكن"لوجهةهذهومن...ياماماايوه-

فائدظ.؟دلوقيكا.بقتالساعةهي-

الصوفيالاسطدد:القررعاة..
...وزيادهنلاثة-

علىالثورةهوالمعالمواضحنفسياايقاعاتحململتزمةقصيدة"؟اسيوطوصلتقنكليعني-

.وعلى"الاميركيالاستممار"لى!وباق"الاميربهبةالقنوة"يسمونهما،محطةم!طةالمسافرابنهاتقابع،بطولةالىيلساهرةكانتهكفا

وصور،فوبةصادقةبروحالثورةهذءيرسمالشاعرانمنالرغمسؤالهافيوان.الثالثةلماعة5انتظارفيدقيقةدقيقةالوقتوتحسب

هذهفيالالثزاممان،عذبااثراقاألالزظمتهاتحملجميلةواضحة.وحبهاواملهاوحزنهاقلقهاجماع*خير

تضخرالاولىالكلمةمنذفهي.يبغيممااك!راعارإيبموالقصيدةالقصصهذهعلىالسلاموعبدنازروالىزكبمفنحيالىتهنئة

الاميركي"العنفوان))خرافةتفضحانيرمكنكانحينفي،بالذضب.المعجبةالنتث

الابيضي"البيت"و"المبحارقرصان"،/جرهاالتيوالمآسي،وزير"اتوبسسمر

هناكفليس،بلاغةفيوحدهاالصوربعرضالخ...العالمعلى--

اتهاموباصبع،عنففيالقاريءلدللان،الشعرفيولاسيماحاجةلك1!ط

ابلنيتكونالمجالهذافيالوقلألعان.سياقيهذهفظاعةالى،مزمجرة

.شعراواغنىنيرااسماعيلصدقيبقلم

ومشاعرهم،الناسافكارويعكليوحيانهالملتزمآلشعرقوةان

يكونانفا"لوف.عدهجوانبمنالشعريالايرالىعادةينظر

بديميةشروطالفنيوللممل،شيءكلفبلفنياعملالأنرهذا

خرثاصدرالرآخليةالتجربةصدق:للشمربالنسبةوهي،اغفالهايمكنلا

ا!إغةوبلاغة،والصورالمعانيوابتكار،لاثرعنهاصصرالتي

الموسم!!بيسمىماالاخرينالىيعملالن!الشعري*يقاعوقوة،البيانية

.."الجميلبالشيءالغبطة"

يضع،الحديتالعربيالشعرمنالفنرةهلهفيينشرمااننحير

الابداعالىيقنقرينثرمامعظماندلك،حررةفيوالنافدالقارىء

*ساسيةالعناصرهذهبين"لثوازنالىايضاويفتقر،عامةبصورة

055سيعوىاـ!مونليبموحتىالصياغةتطضمافكميره:شعرياثركلفي

تسيطرماوك!را،اليهسبيللا،العباراتمنالواحتحتمدفونا

اورتحفعمر!4والصور*فكارمنجموعةالقصيمةلتبدوحىالداخليةالتجربة
.....فتبدوالقصيدةعلى*ثارةتهيمنواحيانا،جيدةمتينةعبارةتضمهالا

..اكرليي،القراءفيوالثأثيرالمثاعربثغايتهاوكأن

..المعاصرالعربيالشعرازمةالمواقعفيهو،هذاانتوازنوفقدان

امبيرالاديببقلمويتساءدون"الكبيرالشاعر،)يفتقمونحينالكمرونعنهايبرازمة

نعيمهببخائيلمنالنوعهدايتبعونالذينانام؟بدعشمرهنالرهل:بحق

علىنفوسهملعرضوسيلةانهالمشعرمنيفهمونانماالمفنيالاداء

وألافكارالصورمنلديهميستجدمااوالثيانيةبراعتهماو*خرين

ذلك!الىوما

صاثردار-بيروتلار:الناشرالشعرجمهات!جنافيجيتاشياءمنالرليسانههفايمنيولا

!(ليرات5الثمنتزالماومنها،فنهمواهبالمعاصرينالشمراءبينفثمة،الخديث

الكعير.آلشيءتعطىانيمكنمحاولات:المبدعالفنيالاداءعتبةفي

.حيحرحمحيمخلالمنالا،عببهالصادلىوالحكمالشعريالانتاجلتقييمسبيلولا
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عنيكشفواحدسياقذاتولكنها-المنوانيقولكما-مفكرة(لوانتملكهماالايحاءمحلىالمقدرةمنيملكشعرالكونه،ويعلمويوجه

بلاضطهادالشعوريفترسه"مهزوز"لرجلمضطربةداخليةافيمة..الاخرىالكنابة

تنعتجراةفيحقيقنهعنيفصحولكنه،والهوانوالقماءةوالخيبةمستوحاةوىتهاوهلةلاولتبدوالقصيدةانهي؟خرىملاحظةوثمة

والحقدبالحنقيتذرع-المضيعالرجل-فهو.احياناالاشمئزازموهبةولولا:جميعاالمناسبهيتحثوماوالصحفالسينمامشاهدمن

امام*ضطهادمرضىبهايقفالتيالاقنعةوهي،*قنراسوشهوةمقالةالىاقربلكانت،والالفاظالصوراصطفاءفيوبراعتهالثاعر

التفاهة:!(عماقهفيماكلينفضذلكمعولكنه"الخارجيالعالم..يوميةصحيفةفيتقرأ

هواءالفت""البليدعمرياجرر""الزوانغيرشيءولانؤان"

.."فيهاالماء-ينتنالوبالوعة"مقيتوشيءعنكبوتانا""المجاريايوبكامل-اللحنبقية

كجرذ"دلبيبعماقترامتحميرةوحوش":"الحيوانية)و.الخاتزاملولا،نثرايكونانيكادالحرالشعرمنابياتفيقصة

"اموء"شيئاافرخ""المجاريم!بينفيقبعالاثقياءالعبيةيطارده-ممنحكاقيانهامنالرغموءلى.مقاطعهفيالمختلفةوالاوزانالقوافي

الاتملكليسكضفدكة""ميلالفعدا،كلناوالهث"العق":تلوفعا!يمضمونها!ن،الرمزيالطابعمنفيهابماتغريان

،تارةوالمؤسالحىةكلههذاتريرفيويقحم.الخ"..النقيق.لا...
.."عزالصادءنعزصياد"ءنموالكلرواهاماساةجمملمعن

خطيئة"وجودي"ايضاالحياةولعنة،اخرىتارة،الالةوعبودية."سواءتزوجتالحبييةولكن،الحبفيوقعاي

جوالقادبماء(لىيحمل،نجهمبالغتصويروهو،المضمونموهذاهذهعرضفييكونانيمكنوكان.(لقصيدةمنيفهمماهذا

لالكهوففيكرعجيبازدحامفيالصورفيهتتداخلمزععكالوس-....ص..
.اناستطاعالشاعرانلو،الفنيهالناحيهمن،جديدسيءالتجربه

في"السيرياني"المذهبمنهايستقيالتي"اللاشعورية"الياطنية(!مباراتورلت.روللمولكنه.البتكرةالصوربعضفيهاينثر

انتاحه.مأدة،،لام!

في.فجن""بالقصبالموشىشاله"عاديةمتكررةفيهاو؟لصور

فيتضيعانهاغرو،موهبةعنتنمثعريةصوراالقصيدةفي،ولكنفننى""واهـقما!فرشرهن)"المساءكنسمةيخطو""هواء

،المجارىعهالقي:الناليةوالصاراتوالصو!،المملالترارزحمة"
الخ...."والوصالالود؟ديستساقيا""(لحالرقيق

عجوزكسافي"الحديدملكت"!ليونايمد"يقعر،لالوعة،نةا
غغو.قوامه"مثلاوهلةلاولالسمعتخدثىوعباراتالفاظوهناك

..اخروعشراتالمحاري..لينتقوقعت"ت..
...دمو.."وطارالكرىطرور""ودعاءيبتلهدحوو""ممطوط

منوليس،فنيااثر؟يكونانعلى،شيءلكل2الشعريتسعقد
القصيدةهذءتحملهاالتيالعاطفيةالنكهـةيحجبلاهذاولكن

الجميلاثيءتنوقمنرصيدءيفقدحين،*سمهذايحملانالسهل
عامة.بصورة

..مضمونمنلهيكنمهما

سغدبزص!لقيالنجميحسن-الشمستشرفىحتى

كآبة...الذاتيالطابععليهايذلبايضاألحرالشعرمنمقطوعة

الحياة:نزعتانخلالهاتصطرع،مريرةتجربةثمرةانهايبدومرهفة

يبررءرفغيولكنه.ثانجبةناحيةمناليا"سروايرفغرناحيةمنوالحب

"لالاب)ااطلب/ء"..داركا!اتشرردموالشمس":المرحدةظلام

الصورولكن،والتمردالطيبةفيهاداخليةلتجربةواضحاطأر

الفتنة"":ذلكمثلا،والاضطرابالتعثرمنكبيرجانبعلىوالافكار

."..امواتكعظام..كفاتنتنيصفرا9)الامواتوعظام*صفراربين

اـلشريفةالمغربيةالممدةفيقيكالضوء":ابطولةوضياءالحبحرارةمع"الجز(رنشيد"و

ذالك.الىوما.."...جزارونشيد""مغواراجفان

صاحبعيسىاحمدالسيدالعاموبهبلهامنعلىاصبحتاتيافيلو!ةاتث!ابيهفيافي؟لتعثرهذاويظهر

لعربيةلوحلةمكتبة"،*جنعةدماد""كمقبرةباردة""الماساةسوء":لسانكل

النوعهذ،منموجزةقصيدةأنمع؟لخ.."كالنادالمشبوبالهوى"

بة.الصورمنالجديرتتطلب

)الاحبالردأالملكةشارع17

الخوريحليل-مضيعرجلمفكرةمن

فيه.تنرر،مرسلشعركيايقاعفيتترل!لاهثةمحمومةخواطر

البيضاءالدارمحاودةوكمانها،القصيدةدتبسرحتىوالمشاعروالعباراتأنصور

الروحمريضىنسان1شخصيةعنموضوعيةتخليليةصورةلتقديم

المحاولةأهذهوتعتمد."العصاب"يشبهماالضياعحسناورثه

من،لماتوهي"ا،وضوع"الرجلهذايومياتعلى-الاد؟ءناحيةمن
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ه5!هه151
ححح!صمي5---هرمس-صم أ-هههه

اطليقاالمودجلنساربئرحيلناوقتحان،تلأفيحالرالدماءوفيالعيونوفىا-لرحيقالثغرفيزالما
شراكأافوقالذهس.صهيفثروالفرالوفجىوا)ءلهفالقلىفيال.ما،اقنعماءا

-.....ر8سسو

!!الفرو!لارتحلفدعق،ىىالذكى الرقيقالزبدءتداكنمايدفعفللأقلاعواكووهجولو

ه
رعثنمحدافوقعمناثعامتو.القضاءسعلبناع!رتكيفماباقالحىو

.....

وداعناعندالدمعوردقحملصنلفتعال.م.
ه.

هـجاتالتوذازكنرحاملينصشبحراؤ"ا*،*مص-أماا

العمينبالثغفالعبقاتالورديةزككلصلإ:ونالاجنحةشهوىتميرو-رو

الرفيقمركبنالكن.نةصمالم،وشكوكتااحزاننلالحنونههمجدافيفمصالالااطلاقدعنى..الاددى-!نغاصه

ال.صونصودرادثها،91هزرونالعصوسودء
العشيقوالموجافنماتئهالويمبغفواسوء--

الفناءهوغمصصاماتاموتوترار!اظلا-.
ذواعناتحتوالمجدافالمجورامشلطيءواسعص

اوجاعنامناليأصرقيمحويحنو*!*

**دناهم.عنبالا!ارىعد*ىافابىرحمةيل

العحيبوالقلقانوالاحزالامسدفت،فلقد

ورودمنخليجايى،صوءؤظرياءا!جورنابزياامم!رفيالاصبةتناسينالكتا،ننصىلم

والركودالتوقفتحشىكم51،تقفزالريح.الغريبالافقلهتانقاقنااشووزطلىعت

اوجوداعنوتا.واغرازنااودناروال:حر***

دوبر،لاحذالبعيدوالفراليحرا،ليحرا-ثفلملابر

والعهودحيوهوايمعياحبابيووجوهوحيدااكاهنجماياووالمه!بنار!ؤأسنللا

موبودهاشداءوالمحركالاتالوردكاءشفاتندازا،الثريدامركبنلينسونلو،الاحبابعلىماذا...فانسظاو

ودهالثروالموجالبحراليحر،ريحصوت،بالبحرمرحبايابمازننافي،العاهخطونافي!بماحملفنطا

والركو-.التوفتحشىكماقةلفتاتضافيللكونعشقنافي،صفحنافى،صيرنافي

جاتنا.بسرقدمزجناهم،فا!!اشاؤواانالاحبابفلينسشا

الجيوسيماظضرهءسلمىء**



5-صىطو*****حبم****-***************-***********************،لا************************جم!؟*"*كم
جمزلمفاا--!ورأضى!ثصا كه-:**

ء!مف!!صصيصماا لمه.
حسمملا*******هلا********مهـ**،ء8!***********ير**-**ع!*،**?خببم

فيهارادةتلاءالمجهولبارهاقشعورهخلالمنالا-طويلاكشفها:الاولالقسم

بالحنين.المشبوبولمتحرقىوجههاالامنهالهيبينليسى،مبهمةغامضة

المغرفةاواوودةمناطاركلخارجالمفاجيءالبرورهذاهو)المخارق(والغربيهاللوحة

تصنعهاالاولىالقصةملامحكانتهناومن.ارلتكراراوالقديمة

،معروفعنهاشائعهوماعكسعلى،تعنيلافالاسطورة.الاسطورةيم!نلاالبطلولكن.)1(لىالبطا!-يار؟سالقه-ةاخ!ياران

مدركيخر،معقولغرواقعمواجهةعلىسحريةقمرةاو،فيلجموحالذيهو،العمرروائي،الصحيحواررواةي.مفروضانه،احتياره

نتاجحقيقتهافيالاسطورةان.المبدفيفجرهفيزالماوعيقبلرون،بالفنيتناولهانامافهو.ءلفرضب!امأ!اويااحسالايحس

الجمسياللاوعيحلقةفييشترر،بالايحاءموقع،بالرمزمنيءفني،ايداخارزامكلنلأتي؟نياالمفرضوهذا./أثبر(يلفنه،*ونلااو

الشاعركانوقد.كاهناوساحراوشاعرقبلمنالفردياروعيمعو؟لكاتب.مباث!رةفعليلهيمكنلا،ميتاكيزرميقدربخنميةشيءاشبه

معا.والساحرالكاهنهوالمقديمنوعيةوطأةتحتومهموم،.لربملاوحيدصارمبطلازاءمرلبكبعدئذ

الانسانبينالوحدةاكلادةعلىالانسانيبنائهافيتقوموالا-طورةفما،مغطرةو!ط،لهابرخفعلانووطر،والميموالافعالاثلامحمن

ميتالمحزيقية.اسئلةمنخلفهايعيبوما،اسارمنفيهابماوال!يعةقيحاول،بفنيتهعليهايشنطيعددء؟منهاانتقامهتحتمللاق،بعد

العلاقةيجعل،اخرىجهةمنالمجهولوتهديد،جهةمنالانسانفصفبأ!لهتسمح،يحريتهءصفداخلالمهاليجد،؟لاولىبخلقتهايعبثان

الابينهماالتلا؟م؟عادةيمكنولا.والطبيعةالانساىبينمبتورةمنفصمة.هو؟لخالقةصورتهعليهايطبع

نكنلمالسيطرةوتلك.الطبيعةعلى(لانساىسيطرةمنجديدبنوعيكونلمادان!للانعلينااىقلناالكلامهداقيضحا!حاولمناوادا

هـنسحرياتحولا.لهتصوراننيالواهمةالانطلاقةوو.فيالاررروصفرةاقىالثروظ!طوما،(لبطلهذاهوورون،كالبهمحلىمفروضاالبطل

فردةظاهرةالى،!تنيلامف!ومةغبرحوادث!ةفيمرميةحادثةهذاموضوعناان؟نفسه-(لوقتفيوعادبانموذجياانسانامنهتجعل

جدرررةاخرىء!اـفوةوتثع،!هاص!رتاقيذادهاالم!ول!أزمةضمنالشاكلةهذهعلىتطرحالتيالاسئلةمجموعةسيتناول

البطل.بارادةملوناانسانيانألأحولهمنالمخيفةالمطبيعةتك!سب.المعاعر(لبطل

انمابذلكوهـو.المجهولللعالماوليامعىيعطي؟نمابدلكوالبطلالمؤسسينيلابطاللنماذجالتاريخيالاستقراءمنبعاولاولنبدأ

ولكنه،يفسرلاانهالحقيقيةالعلمعلىالسابقال!-لملوريلعبوما،اممهملعباقرةتوصحواوكيف،كانوايهف،شعوبهملروحية

سوىليستبهذاوالسيطرة.خالصشاعريبمزوعموضوعهيتجاوز؟المماساويالفنيمعناهم

المستمرنحديهخلالمنولكنه،عدوهيعرفلافهو.ا!برجروتعنيعبرطبيعيانسانينزوعبانهامبدئياالبطوليةنعرفانيمكننا

الفني.بالظثيرمشبعبحضورعنهويستعيض،الاولالخامحضورهيديبعلىوتقسره!واهتحددالتيالحضميةالثروطلتحطيمالفردمحاولة

هـنابدامستمدا،الاسطورةفييكنلم،نفسهالفنييرانطانحتى.الانساليالطموح:واحدةبكلمةانها،لها*ستسلام

هناتقمصوةر،السساعركانبل،الخيانيالاجوفافظملء:ةري"الوسيمنحالةفيالالصاحبهيتضحلاالئزوعهذامثلانغير

غرالاخرىالقوىجميعباسميرننحمثبانهيعتقد،الكاهنثشصيةوبينامكانيا-لهواقعبينالمقارنةعلىقالرافيهاالانسانيكون(لمتمز!

للشاعركان.الحوادثمجرىإيخرانيستطيعباقطانيوانط،ارنظورةينتهيلنالحالةهذهمثلفيوهو.اليهتتحولى؟نيجبالذي(لنموذج

وظيفةبعيدحدالىاتحدتولهذا.الحقيقيالفعلعلىقصرةبذلكهذه،؟لبطولةفانوالا.إ،سشبهالى*هذهالوايمةمقارتنهمع

عنالحاسمةاللحظاتفيالمعبرالمنفوهالخطيبرهظيفةالسياسي-امكانمنفالطش.تتحققلن،منهااكبرلقوىاثنحديةالمغامرةالطفرة

الجماهر.قيادلهقسلسمطلقةفنيةببلاغةقراراتهالتيهيالانسانبارادةالمجبطةالصلدةالطبقةعلىالمعقولالتغلب

يرطنانه.مباشرماديفيهاو؟لبطل.الاولىالقصةهيف!هلاسطورةألاغلبفيوهي.المخاطرةعالمفيالمعقولةغير(لوثبة(لىتلغعه

وهو.انتعيبرصح2انالفنيةالروءةبعقدةالميتافيزيقيالخوفعقدةسوى،نتلألجايةالىتؤديولا،ضمانايتحتمللااي،مفتوحةمخاطرة

مخالاتفسحبأنطلاقات،الطبيعيةالحتميةعبع!الانسانكاهلعنيرفع...وهكذااخطرنحومخاطرةذاتهاحركةكونها

وليسىالروعةعلى؟ولايقومالبطلهذاوفن.الفردلخررسحريااراـحظةاهم!هـتءفيفي)الخارق(،ايبطولتهالقديمالانسانتصورولقد

انها.اخرفنيشكلكلعلىسابقةسلاةالم!لتكؤنتكادولذلك.الطروبة(لعالمظواهربهاتترابطالطني(لعليةالسلاسلتحطيمالىفيهايصبو

الااسطورةبلاغةتستقيمتهـادطلا.ألاسطورةصيمفيالصراعلحمةتأخرالتي-العليةهذهمثليدركلاالواقعفيوهو.حولهمن

؟!الخوار،الخوارقينازلوهوبطلهاقلبفيتفجرءالذيالروعبمدىالموسمصذاخلاليصد!(الثوريوالعرببالثوري)كتابمنفصل(11
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انآملويصرده،السكونوضوحفييغرق،المطخرةالحضاراتكعركهلمهوميرودس؟ن.0الالهيةاوالانسانيةاوالطبيعيةالمظاهر!يسوأء

انه،الجافقلبهوميادهريلجدهؤيبالحياةالاهتمامءنالمطل!9!يمابل.الفنيالتجاوالشعراسمهشيئايبدعانهبنفسهيعتقديكن

وهو.(لمحبةمتناقضاتيمن-ةالمصطنعواتوانرنوالمجتمعالنظامالهحكمتهبجماعشعبهادىيلقيكبير،كاهناوبنبياشبهنفسهصطنيتصولى

الفلاسفة.والعقلاءالانبياءبهيرنصحماالمعيرتجسداتجميعفيهتتجلى،اسطوريتارلخكليعرضخلالمن

بعيدحدالىيصحانما،أ!بطليناو،هذينالالهينانوالحقيقةالتيالكبرىالتحديم!ادادةسوىليسولير!ا)1و.للافن(لمنامض

الاولفرضوقد.حضارةشيخوخةعناوحضارةشبلبعنيعبرااناليوناناساطررمنتراثامامالانسانيةشخصيتهالذاتها.نتكشفاخنت

وعوسيقيينشعراءمناليونانيةالحضارةشبابمنالملهمينعلىنفسهالمتفلسفالجميل،اليونافيعالأعلىالازرقالاولمبعالمبطغيان،لحافلة

العني.التاجمنالذخرهذاتراكمحى،اسطوربينوكهنة،ومفنين،كانتالاسطورةفيبطوليةشخصيةاوضحانالواقعوفي.الفنادظ

وغابا.نهموارياقهممدنهموفيارض!مءلىايونانحياةاصبحتوحتىالتراجيدياولدتاوليسيدوعلى.)أوليطشخصيةهي،مرةلاول

واتحدبالواقعالاسطورةهكذاواختلطت.لهانهايةلافنيةبمسرحيةاثبه،خارقةواعيةبصورة،اكدالذكماالنطلانه.الواقعيةوالحضاريةالفنية

الكبيرالمعبدذلكوكان،والانسانالطبيعةوتعانقت،والارضالاو،بفهو.الالهيةالاسطورةضدالانسانيالفنمصطلحات،كذلكمرةلاول

تاريخدجرفيوجمالهونزواتهلحبه،لحويته،لعبقريته،للاف:ن.والعقابالثوابمحكمةلهيقيممنهاعلىاخرموجوداييكونانير!ص

)1(الاولالاسطورةنتعباذنالونانكان.الانسانيحطموبادتاني.الانسانعلىالوصايةفكرةواحدن!دفعةينسفانه

كل.اعلىكائنتجاهتقومانماالانسانمسؤوليةبانالقائلالاعتقاد

الجاهلية،عصرفي،قعلاهكحيافهماسطورهمكانتفقدالعر!واما
.بانم!فماتهارادتالتياليونانيةالالهةمغرياتجمينرففرعندماذلك

الميحراءوكانت.الشاعرهوالمطلوكان.حي،تهمؤ-نهو(نشعروكار...

قيمةوان،الموتهيالاس!انغايةانيعلماوليسكان.الخلودتمنحه

المحثعنالمرءتعنن،اللانهائيالرتبوامتدادهاوس!اء*هاهالفقم...!

...-،او!سكان.حريتهعنوباذاني،عدميتهعن-تبثىالماالكأينهدا

اولياميتافيزيقيارد،بذلكعليهوتوفر،الطيعةفيالظواهرمعنىهـن.*...

المصروبينالمفروض!هالمصربيئالوأعيةالعاصلةالحدوديحط،بدلمك

وقعل.ذاتهفيالطملالىفوجول،حولهالمادىالعالمكلحهولتلظ*ع.

حسب.الانسانشخصيةلمووبين،متعالالهيمحالمبين،المبتدع
.ثرةونزو(تصبواتمن(لنفسفيبرماوانتوترالتغنيياتيانطمل

الشعريولدوهكذاعنتعبيراكييرحدالىالاسطور"تكوىبدلك.الخاصةارادتهكوامن

الاعتمادالىنفسهافلاطون،بعدفيما،ثثاماوهذا.واقعيةتجربة

انهفكما.لحياتهايجادهفيكمشكك4،العربيالابداعفيوالمئ!كلةفكعنالعقليعجزعنمما،فلسفنهمنذرواتفيالاساطرررموزعلى

عيهاخاصمتهالتي،الحياةهذهيمتلكانسبيلفبميناضلزالماانارةهيالفلسفةعملفكانالوجودصميمفيالمنطقيةالتناقضات

تفجربواسطةيمتلكها،وميتاميزيقيةماديةمنالاستعباديةظروفهحايى،عناطدقاالفلسفةتشنغنلمولهذا،ت!ماالظلمةتبديددونانظلمة

يناظرالابداعخطفانكذلك،عنده؟لغازيةالحريةلمطاقةفأشداشدمبداـوما.الحاضرعصرنافي،اشكالهااعلىفيحتىالإسطورةتجرنجة

مبدكلاالانسانيكونولكي.الخلقتماصلنحوويننى،فيهالحياة.نصلنهائياللنخلصمحاولةالاالمعاصرةالفلسفةفي((لديالكتيك)الجدل

تثبثاوارسخاعمقالشجرةجنوركانتفكلما.حيايكونانبدلافانهالذيهذا،والعدمالوجودبمنطقوالاقرافالمجردالمنطقمقاييسمن

وثمر.زهرالىالمتحولعلىاقدربراعمهاكانتكلما،الربيعتربةفياي،انه.المشخصةالحياةمنطنبيعيشكلانهعلىاونمتناقغريقبل

موجودةفحياة.بالشباب(لقوةكعلاقةبالحياةالابداععلاقةوانالنياللامعقؤليةالىخضوعهالعقلبهيبررعمريةاسطورة،الجدل

كلي،لامكانياتهاالواضحالتحقيقمنبفيضذاتهاعنتعلن،خصبةاصبحتولمكنها،القديمالمنطقحسبالمجرد)ألخطأ(فكزة.نعادلتعدلم

الشبل!اشدادشأنهمنماكلفي(لقوةمنهتفيضحقيقيكشباب.الانسانيالوجودالسيمنواقعيااساسا

من،لثالوثهذا،امةوالكروادحبالمرحعلىقوة،صاحبهفيوالصبوةهذا.خاصةوللقصةعامةللفنءتوعاولاذنالاسطورةكانتلقد

الجاهلي،العربيعندالنطولةمعنىترادفكانتالتي،الوجودمثالية(لعلم.اي،المعردةلحدودالعقليالتلمسبوادرمنكونهاجانبالى

الحياةاصالةبينللتوافقمثالواحسن.؟لحريةحقيقةيولفانذيهواوالوتنيةالاديانفيسواءالدينيالقصصانبثىكذلكالاسطورةوعن

الجاهلية.فيالعربيةالحياةنماذجفيتنمعنهانيمكنألابداعو؟صالةرجلمنالدينيةالاسطورةفيالبطلوتحولمالاخرى(لراقيةالاديان

عرفتفما.بالشعر"لاالحياةهذءروائععنماعبرتالجاهليةولكنامثلبانسانالناسيبشربطلالى،الانسانيةغرالخوارقينازلانساني

المتطرفةالعربيلو(قعيةبالاساطيرفافتوما،(لحديثبالمعنىالقصةلنموذجالىالغنيالنموذجمنالبطلانتقلاي.المطلقالخروحقق

الخاصوجودءحولبقوةالفردوتمركز،الحياةزخمانذلكوسببلحضارةرضععندما)نجبتشيه(يعهيهمابالفعلوهذا.الاجتماعيالاخلافي

يقرنخىالفنانليمهلماكانذلككل،نفسهلاصد؟ءالمدائمواصغائهمنيستمدهمأنموذجين،عامةالانسمانجبةللحضارةوبرالتاني،اليونان

كان.بوعيهاالجماليةوالسيالة،بمعناهاوالصورة،باجزائهالحادتعلىيقوم،فنيرمزاولهما)1(.)ابولون(والاله)ديونزيبركما؟لاله

ليبقى،وبكورتهانقائهاحالفيوهينشوتهتجسيدالىيطفرالفنانيمجدوثانيهما.المفرةعلىالنشوةاول!بةالىويرمز،ببتافذيقيعمق

وتوتر،(لصورةوضوحوءلى،الان!مال.لجوهرالمتلبسالوحيعنفعلى،البدببةاليونانيةالشعوبالهديونزيوس.الشاملةالهادئة؟لحكمة

عنمضخماحقيقيا.فعهيراالقصيدةكانت.خالقهباصالةالمخلوقالفن-منهيواداته،والقوةوالشبابالقلبالمه،اخربدئيشعبوكل

الصدقمنالدرجةهذهوفي.الاعاىبمثليااتحاد!احالفيوهيالذاتاللإيعةبينايعالمرتبطةالعفويةالصبباةالهانه.ورقصوموسيقىشعر

.نصويريا.غنائيافناالاالفنإكونننالانسانيوالتعاظم،الجماليوارتوترشيخالهوابولون.مباشرةبطوليةوقيمووحث!يةجمالمنالبكز

)الميئولوجيل(عنلش!يلينغكتابا.انظر)1(.لنيتشهلتراجيديالاملراجع(1)
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يكشفانه،ثانيةمرةوجودهخلق/تناولانهبلابمادهلهمحسوسيصور،الشعريةالصورةايقاعفيكلهلا.المكئفالجاهليانفنكانوبهنلأ

حرية.باعتباره،كلهموجوداليسبر(ءننبار.عن!هذايصور،اتابعةالبطولةباحداثالمزودةالعربيةالمعشعةواقع

لمقطعالكاملالتثكمويرمنبنوعبلزاكالحديثةالواقعيةافتتحفلقدتجاوزنحوبهيدفعكما،الانسانيةصيغ!تلكيدعلىويساعدهالواقع

اتىههابدعوة(ثبهالواقعيةهذهبدتخى،الخارجيةالحياةمن.اعلىلنماذجوسائطالىذاتهاهيستتحولالتينماذجهاالىمخلوقاته

علىقادرةموضوعيةكللىكلهاتبنىدعوة.الفيزيائيالعلممنصاحبهاالمتعارضالوجودمنالشكلهذا،المشكلةلايعرفالغنائيوالفن

هارديتوماسوكان.هذهبارادتهاولهاال!نارادةبمونالحياةهذء،تحرفىومنيرانهابينلاح!ودبركانيةكربةذ؟تهعلىالمنشقالقلق

الأساةعقدةفاخنرع،الناقلةالواقعيةهذهفيالحياةعنصرعنيبحثيكونلاوالمراع.الصراعتعنيالمشكلةاذ.ان.ذاتهاذراتهامنالنيران

تماما،الخارجيةالافرادعلاقاتفيالصراعنواحيعنكشفبانفيها.تراهااتيالقيمةواعطاءهاتغييرهاتريدوارادةمعاندةطبيعةبينالا

الطبيعيةالحوادثلارتباظات!ليلهفيالغموضمننوولالحالميكضفكما؟قانونيتبعخاموجوداحم!ما،الوجودمنشقينبينهووالضراع

والغ!وض،العيانيمجهولةفيمعروضالصراعهذاانوكما.ببعضهايننىوجود،القيمةوجودهووثانيهما،(لانسانيةغيرالاولىطفرته

اتجربةوتحركطالعقل(شعاعامامموقتظلالاماهوالارتباطاتهذءفيويماخذ.المتعاليةالانسانيةللقيمةالتقبلعلىوالقدرة،النموذجالى

انجتماعيةعقدةالاماهيهذء؟لاولىالواقعيةروايةفيا"ئاةفانبالجمعيةالفرديةكاصطدام،متغيرةاشكالاالواقعمجالاتفيالصراءهنا

ديستويفسكيواما.الاجتماعيبالاصلاح-لمهايمهـن،القولصحانعلائقيةيقربواقعوبين،بهاللاتحادوصبوةمفقودةحريةبينالحياةوانشقالى

بينالعلائقي،الم!رحيالخارجيالعرضمنالواقعيةهذءنقلفلقدخلقمنهيوالتي،بها(حيطةالاشياءوجمودالانسانعفويةبين

الوعي.علىوانعكالسهاالذاتبينالداخليالتواجهالى،الافراد.اخرىمرةوانحلالهاالحضارةهذهلتعقدسببوهي،مرةحفعارته

بالغنائيمةتسمحاوالا..الأساةعنصرلاثرفالروسيةفالصوفيةالفرحمعالالهوجودولا،النشوةبانطلاقينطلقانقالشعرفكان

شخصياتعليهتبرزالني(لثالثالعمقكلهووهذا.السوداويةمصرءيمتلكسيد،بطوت!حققبطليحوزهالنيالؤحاي،ال!يم

ماساةالاهيوما.0بالمأساةفيوحي،يخدعقدوالذي..ديستويفكيهو،الفطرةفنهوفالشعر.حياتهعليقيادةويسيطرواقعهويعرف

الغربية.الحضارةبتحدجميالصوفيةسكونيةاصطملأمعننتجتخارجيةالخلقبقوةالاندفاعهذا.معاومستقبلهلحاضرءالفاتحالصباتغريمة

.انذاكالروسيافيالاجتهعيةالاوضاعتناقضالىنبهاصطد3وهواماآاتشا؟ميحتقر،النعرنحوتتجاوذكعقبةالاالالميعرفلا،الاول

بقهرالحلايضاحعلىلا!قومالاصليةديشوفس!يدعوةكانتبينماالجميلةملامحهاالى(لاثياعارجاععلىو؟لقدلىةبالحبالشعورغنى

نحواي،الروسيامالةنحواخرىلعودة(لحنينكشفعلىتقومماالانسجامجمال.معاو(لروعةللجمالوالؤح،الؤحهوفالاصل.ألاولى

النهايةفيواضحايتبدىحلهوتماما..الاوليةلأالسكونيةصوفيتهصراءفهوا!فطرةشعوبلدىصراعثمةكأنواذا.البطولةوروعة

السمفونية.تشايكوفسمكبمموسيقىكلعئدماتسكتالتيالصامتة؟لاسيانة؟لاخيرةالقلقحضاراتفيالفردصراععكسعلى.اعلىنحوشاقىلي

انذارالروصياثعقفقلقعنبببراالنموذجينهذينمنافضلوليسورعبا،صمتاوألاشدوالاظلمالاعمقنحومسبركيبالاحرىاو،افقيعراح

وكلاهما..الاولوبيالشكلوبينوالروحيالقومي(لروسيمضمونبينتحتالمشكلالؤد-دنرحانليعون،لمنةكاجترارحلزونيصراع

لايضاحلا،معاالروايةوفيالموسيقىفيالغربيةالتعبيراداةاستعارمركز،الناريالمائعفوق(لجباللثقللالبريركما،+لبرهـلههمعننء

التمردازمةلابرازبل،فحسبطريقهأعن(لروحيقوميتهمامضمون.الارض

..لمضمونهإلشكلمملأءمةعممفيالمثقفةالطبقةتلاقيهااتبمالاشكالعصرفي،المشكلالانسانفئهيالقصةكانتولذلك

ينميبانللواقعيةعظيمةمرحلةيسجلانلديشنوفسكييمكنكانانتحاولالمعامرةالقصةكانتهناومن.نحياهالذجم!هذاىزموال!

الحقيقيصعيمماهلىتواجهلمذاتهاالمأساةانلولا،الماساةفعاليةفيها،ا!يطةالظروفمعمترابطةيمةوحدهايا.معبرهالانسانتعادل

تطرحانلهااريدبل،الاودربيةبالروحالروسيةالروحاصطداموهوتؤلفالقصةكانتعشرالتاسعالقرنففي.واحدةحيةتجربةضمئ

الروسية.الحياةداخلا!نقيالاحتماعيالتناقضيصعيدعلىمقط.والنقدوالبحثالشعرجانب(لىالادبيالابد؟عفنمنمحدوداجزءا

العمقحقايهيء(بروست)كاناوروبامنالثانيالطرفوفيالانسانيلمسانيمكنهماكانالفنفيانذالدالسائدالانجاهلانوذلك

الىفيبرر،النفسيبالعمقيزوثماكان،الحد؟خةالواقعيةمنالمفقود.فكانتموجودغيروهميعالمالىالوهميةالعاطفيةعبوتهخلالمنالا

تجدالضياعمشكةبداتومكذا.للزمانفريسة؟لانسانهوحد(يالحالمالتصديمن،اللاواقميالوصفمن،المرسلالشعرمناخرنوعا

هداالقولصحان(فنياضياعا)3.نولكنه.المعامسالالبالىطريقهاتبجحمن،البطوليةللشخصياتمستمرتزييفمن،ابلىالافوجدلعقدة

المستسلم،الفنيالتنوقمنبنوعيوحيكان،بروستكشفتالني2وجموحهاال!طفيةالسوداويةلاشهدىالتيالعظيمةبالاحد؟ثكبير

الاوصافمتابعةعلىالظاهرالالحاحسببهووهلا.للمأساة،مانوعا.و(للاحقيقةاللاعالمنحو

منوالمعرولىا!بمدغير(المفقود)هذاالى(لحنينراخلالجزئية،الهاربةالسوداويةوفضحالحلمقشعقدالحاضرالععرانغير

منبكيرمشوبالحاج.الضائعةازمانهعنالباحثالبطلحياةمشههةعنيتحدثان،المحسوسالواقعينازلان(خرىمرةللفنراتاح

فئيالماجم!...مبررغرلالمسادجموبتلنظمستغردوبحث.النشوةالوجوديةبالمشكلةمتحمةالمعاصرالسجماليةتصنحوهكذ(.موجودة

والمستقنلالحاضرواماكل!الماضييستغرقيالزمانيجعلا".وجوديلااندونمارو(يةفيجماليةلقيماليومنتصدىانيمكنفلا.ذاتها

يق!اانيمكنهمالنوا!عالمفالحياة"وعراراتكراراالاهمافلشيالموضوعي!ةقيمتهيحملحقاموجودكلتإنالبطلوافعيةعننبحث

(1)"بعمقواثركهعاناهكانلماعميقةاعاد(تمناحمراليهقبلموجودشخصفالبطل.الفنبمالابرازءلىسابقيشكلالمسمتقلة

امخهكع!4؟!-جمع!!ول!")1(كثيءاليهالاشارةلييفهوالكافب!ملواما.؟لكاتباليهيتعرفان
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الى،الدينميثمالفلسفةفيكما.تجلتالحكمةاسطورةالىلمالقدامى.المعدونمولسرانحياةمنالمغقوذالجانبيتعاولوخدهانحثينان

بطولة؟زمةالىالعصرهذافير".نؤديوكلها.فالمدنيةالعلماسطورةظنيةجهةمنانهلولا.واقعيتهللحئينتكفلائتيالنقطةهيوفلك

القديمة.الاساطيرتلكبث!لاتءرزومعطيانهانماذجهافيتختلفعجينةقلقادبالمعاصرالادبكانولهذاالمص!.تلقاءالانسانارادةيمحو

لموجوديستسلمبطلالى،ومجاوونهاالطبيعةخوارقيتحدىبطلفمنتلقاءلدنسانالمطبيعيالموقفهوالقلقاناذ.حنينادبولمي!س

؟لىمنهثم،المخبرالىوالحلمالمثالىمنمعركتهيحولبطلالىاعظمولكنه،مفعودماضيستنفدءلمالذبمالمصيرهذا.الكاملمصيره

و(لضياعوالهمومالبشرمىسيالةهي،مزدحمشارءفيفكرةبطلانحقايستطيعوبهذا،والمستقبلالحاضرتحققاتنحومنفنحايظل

مفروضا(ليومالبطليكونن1معنىمالدينا.ينبثق،اسماولونبلا؟نسانعلىالمفروض؟لازمةموقفخثلمنا"أسةعناصريستكمل

منمريعتحولىسوىليستالمعاصرالبطلازمةتكونانمعنىوماالقاسيالحواركانهناومن.لاينتهيتحققهوفالمصير.العصر

اسفل.نحو3بطولةألىاعلىنحوحركة،التحققطريقفيامكانياتكلههو،انسانلدىمناضلةحريةبين

(لتاريخاشكالاتجميععنم!اتلضقيمظلمةبؤرةفيالعصربطليبدوفيمتنحلالمش!لةانالىالاعتقادبناينعبولا.مقاومعالموبين

تصبحاشكالاتوهي،الشاقةالطوي!لةتطوراتهخلالىللانسانالداخلي-المثاليةفيالموضوععلىالموهوم(لذاتكتغلب-اخرعلىطرفتغالب

ؤمبمغايرةالىتتحولرتها1ومرتئاقضهاولشدة.شيطانيةلذةمصدربئالتمييزامكانعدمفيتتجلىوحدةالواقعفيهماالطرفينانبل

قطلايفكرالبطلهذاانصتى.جذريحلنحومرحلةوليست،ذاتهابهذاداخلمنتتؤنرالوحدةهذءانغير.الذاتوحدودالعالمحدود

بعاهم!!حايهـونتمزدهالىمشدودهكذا؟نه.الح!ولبايجاداكنيالمسؤوليةنحووبالتالبم،واقعيةالاكثرالتحققنحوالقلقالنزوع

؟ولضيكأالعصورخلال،ا!بطالنماذحاشدالبطلهذااصبحكلقد.امثلمتذوقيناومند!كلينسواء،الحاضرةالانسانيةمنالواعيالجيلطابعهي

سبيلؤيتحاربكانت؟لتيالابطالسلالةمن(نه.شيطافييأساهذهحالاتمنلحالةجزئيةانارةتتناولالمعاصرةالرو؟يةكانتولذلك

امثل!انسانسبيلديا!لوهيةءلىقصىيونانيبطل.الاوهاميحاولولكنه،اليوميةالابعادتستغرقهانسانيفردازاءوهيالموحدة

!مجوولمخيفء.لىالهشتردوب(لانسانجبةعلى!ضىدينيبطلغيرطريقةالاحياناكترفيوهي..مابطريقةوجودءتأكيدذلكمع

شبطانتمجب!سبيلفيمعاوالانساني!ةالالوهيةعلىقضىءلعيبطلالعالمهذاواقعشروطضمناغلققدالحرالعملافقكأن،مجدية

!.والنظامو(لرقمالحتمية،القانون،الطبيعةهواخربصمتلمشكلتهالمجتر،المدحورالاوروبي*نسانبنظر،الاسود

!(بربري)(متوحش)عالمعلىاوربيةحضارةتنائجيعمممديبمبطليساومونالاوروبيينالمثقفينبعفىفيهكانالذيالوقتوفي.القبور

:الانهياروبداالحريةتطهررالىيسعىوهو(بيغي)نبوةمنوينهلون،الامل!لى

اكثرللخطيذةتنتصرجديدةبمسيحيةالواقعانسانبالاستعلاءـعلى

-اراووا،هـبر!يرزأن-الاوروبياللاشعوريالوجدانكانالوفتهذافي،للتفكيرتنتصرمما

صانبعلىالم-!سمنوار!وءالئالة!ليلأدباء!..ءطف!فرانزوهويةالحربزوال(لمبشريناكبريدعلىاخرىمفاجماةيعد

!اباثهـتئصالمعاعرفيلبص!جو1هـخالنازىةاحرا!منكافكام!وطاتانقذالنيبرودمحسالىفلنشمع

ء.(بقولهامريكا،القصر،المسخ)الثلاثكافطرواياتلنايصفوهو،وها

لس!راىفيلرص-"

لرراى-5.دزصةلمحبالسود---!فئرابركم!ولرااصكالابينالفردعزدةان.،مكالناخدفهاكانالتيالوحد""برثيةانها"
----لكتاباتهالاساسيةالفكرةهي،بينهمالضائعالفردهذاودهثه،الناس

!مقيللمحدغفى5----االغريبوفعهو(القعر)وفي(،المسخ)فيالمتهمفوضع.هذه

--!.ء.ء.ء"ينالالذيالضيقهو(امريكا)وفي-احدقبلمن-ثهـعلمالذي

ال!عر:غ.تء3-!وصبرا!صاص

حمصسيسم!-دقرهيتلك،الجنونالىفيهاالحياةتدمعبلادوسطيتيهحدء1دتى

.+!؟3عرروا.!ا؟.ا2!*!-اممز!وصع!الغربعلىفرضالذياليهودجموهنالرواياتالاساسيةالثلاثةالمعطيات
ص+?-ت/.:-3و-*.-ص.الابديالاضطهادعقمةفيتتبدىالتيمتلكوهي،الظصةازفنه

3!01في"-+.المبررغير

-.-هـ.د!ءا*11؟س-.2ء-!ع-،"خ!وافسطورة.ذاتهاالععراسطورةمنهكذايولدالمعاصرالبطلان
*-*----------.خعاصعشرالتاسعالقرننهايةفيهـلعلمكادفلقد.المدنيةهيالعصر

كأ..،!!"مشكلةعلىنهائياتقضيانوتطوريةوضعيةمنالطبيعيةالفلسفاتيد

!قي!.ارخم!ثمآا!دنيةتاليهدرجةالىبهيصلالمالمغروروفين.المجهولمنالخوف

..--.05ءكار..الانسافيالتق!ميبالمعنىالثقافةنتيجةمنهااكرالهلمنتيجةهيالتي

."ومخرعاته*تهبمسؤوليةالحاضرال!رنابنوجدانارهقالعلمولكن

في..ا!.2.الذيالمستقبلافقتظلموعالميةاجتماعيةمشاكلمنعنهانجموما

!.لأ!ملعدبك.ا\،مدىعنالاالملميكشفلمالنهاية.وفي(لمافيالقرنابنبهحلم

ع.2.بذلكصلمكما،عليهوالسيطرةالكونلفهمامكانهفيالانسانخيبة

.!.؟4..-----.01نفسهاليومالغربانسانيجدوهكذا.المضالقرنفيالمخابرطليعيو

(يوناقمنذ،الفناسطورةمنجنريةتجاربفيالفشلمنتتابعامام
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المباشر.الجنسيللارتواءالقديمة،للانسانالمجيدالاصلفكرةأبطل،الانسانبحيوانيةداروينبشر

كلوالعالموالفنانوالثاعر،والحكيم،السياسيموالقائد،النبي،ثابتلاشء،تلدلاشيء..ثبوتيةعفيدة،قيمة،قاعدةايةهدم

..طبيببدونكبيرمستشفىوالعالم،شبقيونمرضىهمالمدنيةقادةالتطوروحلقات..مخيفةصيرورةفيوالعالم.متحولىشيءكل

اسفل.نحواخربطل،المجنسيالبطلالبيئةعناصراتفاقالصدفةنتيجة،معقولةلاانها،بهاالتنبؤيمكنلا

البطل:ثاننموذجخرج(اسفل-نحو-البطل)عمقيةومن..العضويةالطبمعةفيارحولعناصرمع

يبتكر،فرويداليهوديجانب(لى،ماركىهيواخريهودي.الحقدي.الانسانغرورمنكلهاوالميتافيزيقا.نهايةلا،بدايةلا،خلقلا

.اخرىباسلحة)الذ؟ت(علىللقضاءجديدهمعركةسبيلفي،جد(النسبية،جداالموقة،المبرراتمنمجداوعةوالاصدوؤ

هذهليسوا،و؟لعالموالفنانصاعروالموالحكيموالزعيما!ثيانشروطضمن،معينمجتمعفيالمتنافرةالقوىبينا!خوازنعلىالمر،فظة

الالاتصنعتهم،حقديونولكنهم!نعممرضىانهم،شبقينمرضى1،رة0هـمينة

وا،الالهةعئدمن،خارقةعبقريةتناجهمليسوا.مهك!ماطعمتالتيمنالتطوريةالنظريةمقدماتخارقةبعبقريةيعممنيتثمهوانطلق

مجتممهملاوضاعمضيئةبؤراتانهم.الوجودصميمفيسريةءنوانبثق.والاخلاقالفلسفةالىعامةالانسانعلملإلىالحياةعلمنطاق

ألاقنصادية.الطبقيةهذءالاسطورةمنليىولكن،جديداديونزوسيا،ادنيتشويالبطل

الدينياوالوثنيالتعصبعنف!اعقيدةاسفلنحو(خربطل.نهديم،التهديمبرغبةالمحمومالفلسفيالفكرومنالعلمرونبل،المرة

أخيراللقضاء،والعقلالقلبعلىالالاتدولةلمد،(لحقدنطئيهالمنحطاصنامتلقاءوجبينهبطنهعلىالانسانفيهزحف،باظلسكونيعالم

اليومية.؟لحريةوهولمدلاملمصدراخرعلى.وعرقي..طبقيواجتماعيوء.ديوعلعيدينيالهمنالحضارة

والانسان،(لنيتشويوالانسان،التطورك!الانسانمهدوهكذا،الاولىال!جيعةلقوىلثوة،الاعلىالانسان،النيتشوي(لبطلان

بفالمعاصرالبطلنموذجصورالى،؟لماركسيو؟لانسان،الجنسي،القيمةواضمحلالالرغبةلشباب.المشبقوعنف،الفكرةلسمذاجة

ازاءالببرىالفعلردةتمثلالحقفيالوجوديةوكانت.اشغالاتهاوجلملتوحد.ألموسيقىهذهانبعثت(ينمنللمموسيقى،الذرىءلىللرقص

وهيالمنهارللانسانإلالاسيةالموضوعةمعاتفقتلقد.اهـوخهذه.الهرمالروحيالعوزمرض،الانسباحعالم،المعالمضد

اسطورةفياخرصنمالتقيمصنماتهدملمولكنها.العالمتغييرضرورةتراثسوىعنهعوضايقمولم،كلهالتراثهدمالنيتشويالبطل

..الخ(المحقدي(لانسان)او(الشبقيالانسان)او(ألاعلىلألانساناالرعبعالمافتتحمناولكونهافيليس،نيتشهعبقريةكانت.الرفض

الدوافعهذهمثلعلىمبنيالواقعانتفرضكلهاالنزعاتفهذء(مايا)قناع(لانسانوجدانعنفعلاقشعمناول،(لجديد

يعترفظاهرياحلااشكالاتهتحلثم،الصورةبهذهتتوهمه،(لاساليةخلمن،عليهاتواولاننيوالاوهاماحماذينبكلحذف..،لمحقمقي

الموضوعيةقو"نينهبمسايرةالالايكونتبديلهوان،كونهكذاالواقعبان(لعصورعبروعلميةودينيةوثنيةمن،؟لمختلفةالمونوقيةالعقائد

المتطرفةالنزع!هذهاعتقدتفلقد.؟لانساناراءعن؟لخارجة،جداخامعألممنالبديءالاف!موقفهكذا(ليهواعاد..والحضارات

الجنسي!المركباتحتميةاو،التطورحتميةسواء،الصارمةبالحتميةمنمنظومة؟يةالانسانهذايرثلمكما،بعدتنيءفيهيتكونلم

هذا.بهاالمنفعلدورديالانسانوجعلت،الطبقيالصراعحتميةاوالاشياغلمعطياتالاولىالبراءةاستقبالميةلدي"تعطلوالاسماءالمفاهيم

وكانمثلمها.العضويةاوالجامدظالمادةفيالفيزيائيةالحتميةجانبالىكونهفيكلهانيتشهعبقرية.حولهمنو(لوجوهوالحوادثوالالوان

القراببنوننر،الحتمياتهذءتقديسهو-النزعاتهذهاي-الاعلىهمم:اخراملايبنونالرفعىفلسفةمعلمهو(لععربطلانادرك

ناالاالواعيالانسانءلىفما.يومكلالصغيرةالبشرحر؟تمنلهامناساسيةموضوعيةبداتوهكذا.اخروهمايغزلىدونوهم

نتائجها.تحقيقعلىبالتاليويساعد،مقتضياتهامعينسجماوالحزنلدرجةليس،البش.الاظدلبيئالتوحد:الععربطولة

عقله،يربررهللانسانمنظمعلعيافتراسالىاذنالمدنيةا!تهتلقد.الصامتالصامداشالبوصلدرجةاليأس،الموت

مرضية.راضية.حريتهلهوتستسلم،عبقريتهبهوتدين،جماعتهوتعلمهيدعلىالجنسي(لنموذجخرجاسفل-نحبم-النطلعمقيةومن

تنتشلانعليهافكان.الهمبهذاالشمورمنابتدأتوالوجوديةفيالاجتماعيةالمقيمالىبشرةيتوجهالجنسيالنطلان.(لحرويدا

الحقيقي.(مابا)قناعتقشعانعليهاكان.ثانية(لركامتحتمنبطلهاالمجتمعبذ!ة،العائةقدسيةعىمينقفي.اليوميةالاخلاق

سيكون.باستمر؟ريعيهستجعلهولكنه!،الهمهذامنتخلصهلنانهاالاخوة،والامالابعلاثقيفضح،يبددها،الاودوبيالمبورجوازي

الوحيدةالرابطةانه.الوجوديةتجربتهكرحلجميعفيلهافنامرااصليكاس،الجنسيةالرغباتاتناقضيعنيكشف.والاقاربوالاخوات

7مستمرةداخليةصلةعلىيكونبان،واقعيتهالانسانلهذ!تعطيالتيثرجاتاعلى(لىالمبالثر(لغريزكيالمستوىمن،السلوكمظاهرلجميع

البظشلىءلىغلبهناومن.انواعهابكلالحتميات-عالم،العالمبعبءوالحنومالحب.وسباسيوفنيودينيءلميمن،الحضاريالسلوك

حدودلاطويلكليلتبدوالتي،الصماءالكبيفةالمعاناةطابعالوجوديفيوالتعبدالخشية.والاحبةوالاصر!(ءالعائلةقيم!ي،والاخرام

.وسوادهلذقلهاخرولالهفيوالخلقوالروعةوالعنقريةالعظمة.والالهالانسأن.بين(لعلائق

كقوانينالحتمياتهذهضرورةعلمياولاعقلبلايبرراروجوديانفيوالحكمةوالانسجاموالمطلقالحقيقة.والشعراءالفنانينقاموس

حديد!ا.تطعساقيا(تنظمةبالحركةالالةممرةفيهتبعث،عنهمستقلة(لشعور،علىلالاشعوركذبمنعتيقةصيعكلها.والملمالفلسفةتراث

ولكنه.يتغبدااولايم!ارهاانهكما،الواقعهيبانهالايؤمنوهواستخدمتالتي(الغريزة)عبقريةمن،الحياءامام؟لجنستقنعمن

أنهالوعييفقدانلونهواتهافيينغمسانه.ضراوةبكليعانيهاشبقهاتحققلكي،الألفكريةالانسانمبتكراتوجميعوال!ر!العقلح!نى
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القتل.فيتمردهلارمةحلاكأءداوالعقةبالجريمة)دبطل.المعللكأ

(لاجتماقيالوجودلنظامخى!قلمررز.ألاحت!جماجمةلمحعايتعدىهؤأوالقتلارابكأبىشرأزتل

حكمضمنالوعيخلانهاىصءص!ي!!توقفلحطةثونهكذا4ـلمسترلل

كانت،ال!اذجةالواقصأنف!نسيم!اوود!ةالطنرىبينما.مطلءبثي16ا!حةعلىالمئشورق!مة

يةللبورجوالىالذ؟تي(لت+جودنحمنئيمء!،وبلزاكرولايدعلى،.لنجه

نابليونعهدمندالمنحلةستقراطبةالالىبقيةمعلمتحالفة1الفرسيكأ

خلالمنالخارجيةإلاوصعتلالمحتتبرزباناكتفتوقد.الثالت.عنهمسقولاهويكونيكادكلهالمعالمثقلوار،برشقط

نعمقي9دون،ألراهنع!ا!يورويةأبعارهاضمنغالبامحددة،درديةمآساقيافيز.بقيةالسوداويةمصدرهولسقوط1هذاانالحقيقةوفي

كاشف.وجوديمصاإكثرالرو(يةفيالفنيتناولهانيمكنماوهو،العصرلانسان

الشكلهوكان،الحدي!تةالسقوطبةفسفي،الاجتماعبمأليروزأنالنضصاملةالصيغثوالمعممالهارىءالفكروقرديخة4ضبابمحلىيسننطيع

وقسد.(لس!لبيلكونهبدايةديانبطليدىالنضاليةللمعاناةالاولءمراتهدنكادولا.الرو؟يةهوالعصردنكانولرلك.المجردة

منلىالبطمبا!منالذاتيةوموأجهه،جهةمنالبروزهف(نقريباانتهىانهاحنى.هذاالمحاضركوقتنا،انواعهابجميع،القصةلمحيهاذدهرت

هذهانخى.بروستعند،ا!ضائعةالازمنةعنالبحثفياخرىجهةلانكلهوذلك.المختلفةالحياةمستو؟تنشملقيمينبوعاصبحت

انسانيرمحانيهبدأالؤي(لمخيفللت!ولواضحفىه!ذجنصلحالملعمة،الهمعالمفي،ننالافالسقوطلمشكلةالمواعبةالمعاناةفنهيالقصة

-هذهمرتلمحلقد.الفرديةالعبثيةالىالاجتماعيةالوثونجيهمن،العصر.المختلفةالحتمياتهم

تلتوالثانيةالاولى(لعالميةالحربسبقتحداهما9بمرحلتينالرواية-مابعدانسانميالوجوديالبطلنمودج،مايتضحاكثر(تضحولقد

/صساولحالمارجلاالبطلبرجيدلىالاولىالمرحله.وفيالحربهدهاذجلنىحتميةنتيجةنفسههوإز".د(ئمابالحرب(لمهدد،الحرب

احدهمسا،ضحيمن1و؟بماعييئفطاعينبيننتأتاتيطالوته.ونكرنفسهيفرضالبطلهذابداولذلك.كلهاعددناهاالتيالحتميات

الارستقرأطص-"الطبقةويمثله8!هءأةء5ا"كأ!*اح*8!!!غ؟وضاعخلالومنزاويتهمنيراهكل،الاولىالحربمندالروائيينعلى

و(لثافي،ةالهر"السكونيةالقيممنالمنفاورالترانبمبحملهاتجربةلمحيعامةالمدنيةنحالةبالنسبةالمعاناة4درجوحسب،بيئته

خرجت(لتبم،؟لنانثشةالبورجوازيةويمثل35!؟88ء88*-لآ"ولوهوالبحتهذابدايةفيقلناهانماسبقلنايتضحوهكذا.السقوط

قراحت،العلمتفدمغذاحما،كيبرةمادية؟تغعاراتالمافيالقرنرونةباصاليثاركالروائيهداانطالما،الروائيعلىمفروضالبطلان

ناالقارلىء-ويلاحظ.المتهارةالطبقةمحل(لجببدةبقيمهـ؟تدريجيالحلمنظورا،السقوطبطلهواليومالمعاصروالبطل.عصرهنجربةوعمق

البورجواز.بةحلمءنيعبروو:لحوهو،معاالطبقتيني!مجديكادبروستمدنيةمريسةالحديت،اللانسانالنتاملةالتجربةعمقيةخلالمناليه

التقليديالاحترأمءلىتحوزانسبيلميالارستقراطيةمع،بتحالفه.المختلفةالحتيمات

بروستانننسولا--نمنقراطيةالالىبهاتمتافيالتيسيةل!رل!1واخلاق.اقي،يرنة*لوانذات؟لوجوديةالحالاتمنشفق(لسقوطولننجربة

وانسانها،(اكواث)محلفيهالىرىفهو-بورجواذفيعائلةمنيرضعدرجميعيبقىولكن.الشفقهذارونالخاصلونه/بختتصرو(ئيكلويكاد

للاخلاقالففريالعمود،رأ!"فيمازالتمطلقةلقيمباهتنموذجبعضىنحنوسنرى.المظلمةالتجربةجوقةفياساسيينافراداهولاء

بعدصدرت؟لتبمالاجزاءفي،بروستانخهى.الحقيقيةالبشريركأالعصرسمفونيةمننغمعلىمنهمفردكلعضوقدالروائيينمننماذج

نالحاول3ونهـ،فيالاالاكبرعيبهالايررى،عليهايتقلبعندما،الحربأننلاحظانالمهمومن.خاصبعدءذانيضمنالمفروضبطلهوعاف

لمحيالثوريةالادكاربمجالىاةفتدأ،والتقهميةالمعرفةمدعيثورتلعبئم،الفلسفيةالوجوديةسبقتقد(لفنيةالروائيةلوجودية1هذهعناصر

الفنمدارسالىدنتحول،القدبربمفوقها.نفقدانهاكما،وغيرهاالمساواةالادبوشملماتشابكتاحتىالاخرىمنتمتحمنهماكلوراحت،عاصرتها

الغريبالبدل1هذفبم،ألكشفيستطيعاندون،الفوضوبةالحديثةالوجوديةانفقولانبالامكانيعدلمانهوحتى،معاالحديثوالفكز

.وغيره"فراتكلنبذاتهاتقتطوفقدانهاالطبقةهذهانحلايةعنالع!ران.كثيرةاخرىنزعاتبين،معينوندعاةلهامحددةنزعة

كلفيىوير،معااللإورنينرمجدالمرحلةهذهفيبروستاننقولهذهمنالهربمحاولةوما،المشكلةهيوتلك.بطبيعتهالوجوديهو

لكلانكما.تتنامضيولالاخرى1معتكاملال!أةفيطريقةمتهمااذ(هذا.ذاته؟لعصرمنالفرارمننوعالاالخطرةالمخيفةالضسمية

باتمرارهالابئسوقيماومفاهيم،عليهتحامظان.بنبغيئوقامنهمابئلنسبةالسقوطلازمة(لمعاناةتجربةهيانهاحيثمن؟لوجوديةفهمنا

مستقل.بشكلونموهاالفلسفيةموضوعا.نهلهمحددمذهبانهاعلىلا،العصريللبطل

تماما.معاكسمةنظربوجهةالحربترربةمنبخرج(1)بروستولكن.الادبيةوتطبقافه

بسذرةسيبذرالذيلمحخوم1الانر!يارسيلفعلا.رواجهروائياولانهالاجتما؟-بم؟الشكلما(صطدماولالحديثالبطلحساصطدملمقد

أيمانهعفميكشف"هو.العبثيةبتحربةوعىفيماالعدبرخةالعدميمةتررسهى،،معينهطبقيئديمحسبوالروحيالماديالظلمينظمالذي

منا،نربفمومفهمافيورصابهتاناللإورتينانموضحابالطبقيةالقديم.الرو!نيوافقديىالفنيالابداعبينتتراوحالتيالمعتقداتمنجملمة

همليينالبعدمنهنارء.ليس/،وان،منثماكلهاتدعىاقي(لقيمجميعرأهـهاوعلى،اولضيالقرناواخرفي،الروسيةالمدرسةفانرآيناوكما

.الذالىىوتماد-كها،استقلالهاو(حدةلكلروإبهيما،ولالسوداسيصراعهامجالاختادتقد،ديستويرفمكيالجهمعملاقها

هـ،ليرولستفيخجربةيروكله-4فالف!جل!كذامضطروتنحر(11ت!--حانهـ(امادائماكمانتالحلولولكن،الاجتماعيةالمتناقضاتهابين

نا!يخية.لرهأنفلاقكنقطهالاهـر!البطلتكو!فيبهرىاعميةشلهاعيرالفرديةالنزوةمستوىمن.نقرباو،موهوماخرديرئنعالمالى
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خصينحرهـبعضها(و،اعتناطاالدارةلغلقكم!ولة،بينهاالزواجقمميهتحتلاترتحثابتةنقطةعنيفتشانثانيةبروستيحاولىرلكن

،الاوقاعطائ!لمنطقبا!سبةلهالامبررنافةاخطاءفيالكل!النحلل؟لكنيرةالكلمةتلكعن!اعماقها!ينقبالخاصةفرديتهالىفيكر

الفوهو،نفسهللكلالبالعامالروحيالخطفيتعليلهاتجدولكنهاالتيالغراميةالعلافاتخلالىمنلنايتضح؟يلقىفماذا..(الحب)

لاشيء.انه..الذاتاماممريعمصارحةموقفالىاخيراانتهىلذي4التيالاساسيةالعلاقاتوحولبينهمفيماالتنويونالابطاليقيمها

معنى!لهالبتةالحياةينبوعالحبفضجقدبروستان،الرئيسيلبطل2يعانيها

كان،المقدسطفولتهعالم،الصلمةالموسيقىمنالعالمذلكويتبددالئطاممصدر،الخارجفيالطنقيةفضحكما،المفردفيالداخلية

نأبرؤستحاولالتيواليقينالبراءةمنالرهـئعةالحقيقةتلكلهتكنلمدوحينيجمعانب!درالحبفليس،سابقارأيهفي،المتكاملللمجممع

منالاولىكنبهفيملهمةفنيةبراعةمناوتيمابكللنايؤكد!الوثوقيةالعقاندبشرتكمامطلقةصوفيةرابطةضمنجسديناو

فمن،المرحلتينبناساسياتغيرايلقىالاسلوبفانوكذلك.المسلسلةمنبن!3علاقةيند،الذكيفالمحب.والدينوالفكرالفنفيالسابقة

او!كرالى،العو!ةوالروحالحلمغياهبفيالضائعالمنسجمالسردموضوعيمتلكعنمماقصدتهيمزقانلايلبتالحالمالمرهفالشعور

والمقارنة.والتقييموالتعببلالقاسي(لتحليلالىيل!الذيالنقديتكتفياننىالنسبية0والثسكالقلقمشاعرلكلنهنةويصبح،حبه

ارخليلعنففيالسبقةالفنيةاللوحاتلونياتجميعتضيعوهكذاخالقةكلهالنفسعالمعلىالسودظلالهاتمدولكنها،؟لاولىبعاطفتها

اربديدالمسوداويم!للاسلوببعدفيماسيمهدالذياتشائمالفكركطلمجسدموقتاتملكاالاالحبفليسوهكذا.الابديالاضطرابجذورهمي

للعصر..!الامكانقدرالاخرروحالتملكهذايبهعدانشرظ،الاخر

ا!عةمعالاولىالعحثيةمعركةيستنفداناذنلبرولست؟تيحلقدبهبئ!ركانبمابذلكمتأثرا،اليهبروستسيفرفهل!المفنويبقى

وفيلدالذاتفيو(لنظام،المجتمعفيالنظامةالسابقةوالانسانالفنمظلملعالمبالنسبةالوحيدبلالاخيرالعزاءهوالفنانمنشونبهور

موضوعيةوتبدا.مريعةشاملةعدميةخلالمنالمعاصرالبطلينبثق!متمردةانسافيةروحأعماقهفيتتفتح

مثلافنرى.البطللهذاالاساسيةالسماتالىطريقهاتأخذالفشلبنثخصت(الموجودالزمان)ورديفة،الضائعهالانرمنةعنالبحثيحفل

(لتيل!3شفع(1)ات-بعةدو(ينهفي،دوهاميلجورجعجزمنتشكوالشخصياتهذه؟نغر.فنيةامكانياتاكرهاتمتلك

بطلة(ينتقياجزاءخمسة)الكبيرالروائيهذاانتاجذدوةاستغرفتلل!هلاسشطيعذاتهاانترستستطيعلافهيالانسانية،أصولمهافيغريب

يلقىانجاهدايحاولولكنه،تقريبامهووسا،ممذباوضيعارجلاولذلك،الفنيالخلقمسؤوليةتتطلبهااقيالكبرىالتضحياثتقدمان

وهو؟لاخرين،تواضعاتمننفسهتحريرالىفيسعى،لذاتهاصترأمهفشخصية.شكوىاو؟ملايدوئالدربمنتصففيتسقطفانها

لبلؤعيسعى*انه.خياليةاوكبيرةاهداثبدونرجلبساطةبكلالمتشكك،لحبلجحفيتغرق،للهـاتبحقيقيظلهياقي،(سوان)

للقارىءيتنيناذ!عبثا..ولكئ.البراءة،احهثبكلمةاو،ألقداسةقادرةتكوناندون،اليوميةللحياةرخيصةنفسهاوتعطي،الموهوم

حنىلايمكنه(سالفان)انالمريضةوالمعانعهاتواليةالخيباتخلالمنللزي!وجودهااخرىشخصياتتعطيكما،الفنيةمواهنهاتنميةعلى

الطيبةلورعلىثوهاميلالحاحرغم،المطلقةالمحايدةبهذءيفوزانبرغوتشخصيةحتى.والريبةالحذلقةمننماذجقتقدم،؟لخارجي

له.لاجنوسعطحيثرسالاخيرفيانها..الانسانيةاعلىضمنيبرزهانبروستيكاد،موهوب!وائيوهوة،؟ه!*!!

سمةعنالكشففيحاسمةخطوةترلف(سالفان)ملحمةانالىيسيرالذينموذجهيجهضه(نلايلبثبروستانالا،فنيتوتر

تجربةفيجديدعمقنحوالمطردغموضهفيوهوالععرلبطلربسيةبهااكتسباقيالت!هولةضعيةالاالنهايةفيهوفليي،تحقيقه

العالمفهممنالبطليأسفي.نتجلىافيالسمةوهي.السقوط.ثهرت4

؟لتياللامعقوليةموضوعةظهورالىالواقعفييمهدوهدا.الخارجيعليهيت!لمبالاصل!العنالىبرولستحنينماناخرىجهـ"ومن

وتفاصيلالحسيئالحياةلدنيات!ن.الوجوديالموقفجذرسؤلمفكالمؤل!الفنلمعبدحقيقيونقديسونكأنهماشخاصالمناميقدماحيانا

ط!يعةايةالىتردانلايمكن،فرديتهسدرةفي،لمظللالناتيالحوالر؟ويةواضرا*8"حه+والرسام،"2فىه8هأ..
...سيمي

(لكا-نب.تصميممنينفلتون(هـالفان)فيوالابطال.سابقة؟نسانيةقوىذاتانهاعلىالفنونالىجميعلايرخظربالمقابلبروستان.نفسه

رغم،طيبون!هم.الاحياءابطالهعلىالسيطرةعنيعجزالاعلىمثله؟ن،فيالادبوربما،الموسيقىيضعوهو.والاصالة(لمعنىحبثمنو(حد

ذاته)لالفان(ولكن.سلوكهملمحياليوميو؟لقبحوالجريمةالمنسعندوتمزقاظلمةالتجارباشدمنينبوعهاتمحالتيالفنونئهوة

المنعارفالبورجوازيةالغاطفةهذهايمر،المعقولةالطيبةعلىيتمرد،عندالموسيقىتقديرحيتمنثالتةالالماننالتقليديظهروهنا.الفنان

!.ا!يفةالث!اذةءالمخاصةطريقتهعلىطيبانه.عليهالبقية:ةبالىالموسيقىاوليةعنشوبنهورفكرةوخاصة،برولست

وعشرينسبعفي!ومانلجولعملاقةروايةتأتيالملاحمهذهومن.الفنون

تقدم.(البسطاءالناس)ونيفاصفحةالافعشرةتستغرقكتابانتجاوزتتا؟ببةروحملحمتهمن(لاخيرةالاجزاعتسود:القولؤخلاضه

المتمثلالاوروبيالمجتمعفيالحانيالقرنمنالاولللملثذاتياتاريخاهـيالساعريةوللمعاني،المجتمعفي؟لمطبقاتلنقمالقديماحترامه

يجتثانيحاولها"للامجهودانشاهدوهنا.باريسمدينةفيخاصةخلاله!ءققدمقدكانالتيالايجابيةالاطريهدمانهحتى،النفس

(لاضقيةالمستوياتجميعفيمتشمعبةالعصرلمثاكلالحقيقيةالارومةالخارجيةالحتمياتمنطقويغيب.السابقةالاجزاءفيشخصياته

.ولذلكالناسجياةخلالمن2نبرزانيمكنكما،والفلسفيةوالسياصيةويظهرالشخصياتفتنحل.الطارئةالنزوةمنطقمحلهويحل،نهائيا

!ر*-!3ق!-الرواقيفيالمعروفالنوع!رجماررأيخل(1)بالاحد(تواذا،قيمهافيالهثورةوزدب،وجد(نهاتلقاءالمريعتهافتها

للتتابعة.الروايةباسمحوادثفتكثر.الشاعرية.الطويلةالرخومراحلبعدف!ةتن!لاحق

62



.وحدههوبجسده؟لخاص..المظلمالرخصوجورهفيالحياةعنفالاجتماعيةوالفطاعاتالطبقاتمختلفمنابطالهانتقاءالىالكاتبعمد

.كانماوهذاركزوور،لهملاصنففردييننماذجمدمانهكما،والفني!والمهنية

نا4691الحربعقب.كل!.8\طخ+كأت"أ!بر؟لآءهوشأنذوكاتبحاولىلفدبطلانوهي.ذاكالهائللكتابهالرئيسيةالموضوعةعلىخلالهممن

الجديدةالميتافيزيقية(لمفازةعدى(بطلناصورة)له-كنيبمبميبرهنان.ميزولوجيةاوكانتمعنويةوراثيةحتميةلايةنتيجةليسالعصر

يرىانه.ديجورهاخلالمنرطاهملالتقاطيعونالعصركلببدألني1الارضمنمتفرقةزوايافيمتباعدينينبثقونالذينالافرادهؤلاء

معنا!م.القدامىالابطالىافقدفدوالاجتماعيالمنفسيالتحليلانوهـد.المواضحةغيرالبيئة،ضئيلةحدددضمنالاشيءلايحددهم

حتى.نغري"نعدلمالتيالالاعيبهذهيتخطىالذيهوالعصريوالروالي،السقوطتجربةضمنتطوراتهلهستكونجديدبعدحسبفهمت

القلقيتنهبهكائنالىتحولكدالعصربطلان.المدارسصبيانعقولكلهاتتشخصولكنها،انسانيةبدون،وجهبدون،المجهولةالعقبةانها

معنىعنبالبحتمشغولههو،بالحبيهتميعدلمبحيثو(لغموضبالوانهاالفرديتلونانمنوبدلا.خانقةضاغطةكقوةالفرداعماقيفي

تبحتفانهااليومواما،الحببألمقديماالروايةتفننتفلكم).حياشهالفرنمسية؟لاجتماعيةالمدرسةذلكعلىتلحكان!تكما،لقسرهاويخضع

.المننتسورالميامنريقيعصرهادخلتفلقدولهذا(ذاتهالالممعنىءنالمقاومالشكلمنببيئتهيتأئرالفردفان،ودركهايمكومتمناعتبارا

لجماليةالسابقةالاسسجميعفيثورةستحدتقصوىمرحلةوهي.لاخاضعمتمردتلثرانه،مقلوباذنهنافالتأثر.حيالهايتخذ.الذي

والحادتةللجو(لاعطاءوطريقة،الحادتوصؤية،الموضوعكل،الروارةفيما،الغرباءالافرادهؤلاءبينوتصالباتالتقاءاتثمةكانواذ(

غرين،،مالروفهمالمرعبالعصرهذ(روائيوواما.الدراميةوالذدوةمنهمفردلكلالشخصيةالاطار(تمنشيئاتغيرلانكادفانها،بعد

ويمرهم.كافكا...كامو،سار.نر،شعاينبك،فولكنربهاعنيالتيالداخليةالمديالوجاتخلالمن؟لروانيلناقدمهاكما

6ئيينالروبينمن،الغربفيمرةلاولالسقوطتجربةا.لضحتلقدايةالقارىءلالفوتحتىوذلكلابطالهألاوليةالاعطاءاتفيعنايةاشد

عنالوافيةالدداسةصاحبعنهقالمنفهو.مالرويدعلى،ارممالقةاستعملهكماالداخليالديالوج.واسلوبالبطللسلوكيةاساسيةعمقية

للغاليبةبالنسبةمالروان):8هـمح!مخ!5ف!ول!ىافافداد!4اسلوبالحقيقةفييسجل:انهتنائجهاخصببلغهنا()رومان

كانتافيالقيمةبذتيتحلى،بهذانعترفانويجب،مشااهـ،خةفياذنيتكونالجديدالعالمبدألقد.ا،ستقبلفيالسوداءالرواية

(.لاجيالهمبالنسبةبريانشاتوقبلهماومن،ولباريىلبيننالحياةهو(مشعلىالمرمى،العادي،الجديدالمجهولالبطلداخلية

للعنةحقيقيكمبشر؟لجديد(الملعونين)جيليتزعمماجعلهوهذا.لوحدءالععرمدنيةمعنىهوانه،المصارخةالمصتئة

الضجمين.صميمفيالصامتالسادرالجوذلكوهي.؟لعزلة..ارممرلمشكلةطرحاولسيخط(المعقدينالبسطاء)هؤلاءبينفاللقاء

ابعادمن،الجامدةوالعيون،والالاتوالافواها!رمنيقالى!سعطبعاوهذا،يكتفيصومانانغير.السقوطتجربةفي(الاخروجود)

لايمتالذيالسوداوكيالانسانتفرسراحتكص،كلهاالتسميةادحياةللعراعيخططبانيكتفي،السقوطبتجربةويمهدرجةالىيرجع

لانرمض،الحيقلبفيالصماءالنقطتلكهيالعزلة..عامةاكلاقيالعراعهذالمعنىعميقدةاشالىةيتلمساندونالامرادبينايتافيزيقي

بدونثقلولكنها،تفعلولا،لاتشتجيب،لانرتاع،شظلا!تي،-ا..السلنيبالخلقلهاامللااسيانةحرياتبينتواجههوجبتمن

منه.قوفعةلانتيجة،لهلامبرر،حدودضمنحركنهايضبطانحاولقدمأحبهاانرغمالروايةهذهان

(الاستواء)مننوع،نها،مااخلاقياحكمالانحكمالعزلههذهانغيرهوثرواحدمرجعلهااتيالملاحظاتمنكنزالهحئند،مرسوممنهح

تهمةايةتحدراندونالوجودتدين.انها؟لجزئياتكلامامالمعجيبادقتشملفنيةور؟يات،لاتحدزواياخلالمن،لهمعطاة،الحياة

.ضدء"واضحةجزئيةهذ؟رغم..الشكليالموصبرنينهالهاالتي،الجامدةغيرالتفاعيل

يوميواقعيولكنه،نيتشويبطل،مالروعند،العزلةهذهوانسانالوجوديةالمدرسةفيهيكماالمنهجيةالقصةعنبعيدةتظلفانهاالمنهج

لمدنيةهظلماتفيسوداويةتهضفانه،الذرىعلىرا!اساانفيللدرجةوعفويةانطلاقةواوسع،بعثرةاكثران!ا.الحرببعدلما

لمجيرلانيسعىفانه،جديدوثنيفيدينحكمهيطلقانويول.ذاتهاكيموقفالكا.نبوالكليةالنظرةلضعفوذلك،احياناوالتداخلالفوضت

وهكذا.معاوالموتبالحياةمتوترةفذةبؤرةضمناتصوجوده!لبرالصإفيةالروحيةالاحاطةعلىالفنيالجزنيانظثروغلبةالعالممن

حيتهناك.والحربالثورةهيمالرولبطلالطبيعيةالبيئة،انت.برالفلسفيةالانسانجبةوم!اكلهلانتخامهالاخيرة

يتقيدانولا،معيناجتماعينظامعلىالانسانوجوديثبتانيمكنلا(لنموذجحسبالتكوينبدايةفيهو؟لبسطاء()الناسفيالبطلان

جذورهحضىالاضطرابيعانيوانما،نفسيةاواخلاقيةهوية-ضمن،ة،ئعاثلامحطفليمالزالفانهولذلمك.السقوطتجربةمنشهولدالذي

الانسانية.الميتافيزيقااعماقفيالضاربةوواضح.القر!بالمستقبلرواياتفيستبرزكما(الضياع)ملامح

المعراح،المنتصرون،الملكيةالطريق،ألامل)رواياتهتزخروهكذاعلىوالالحاح،وا.لحوادثالنماذجمنالحشدهذاهوذلكعلىدليل

احداثتعكسه،ذاتيباعصار،دائماالمرتعالجوبذلك(..الخا*كمعواللونياتالجزئياتلكافةالمهووسةواتابعةالمنوعالمداخليالوصف

مالروان.(لموت..الصفراءالاشعةلتلثتتعرضكلها،عنيفةخارجيةمن،التعبيرصحان،المنثورةالكمافةهذءذلمكوبعد...و(لطلال

الممينداخلالمتواترةالحروبالىاسبانيافيالاهليةالحربمنبعدوالتجربةبمادةالمشعورهوواحداامراتعنيكلهاانها.(لصفحاتالوف

اجتماعية،اوسياشةاواخلاقيةصكلةمايةلييحثلا،سابقاالمجزأةالواحدالبطلمعرفةعا!قدرةايةدون،الخامبمادتها،الجديدة

(الماركسيونيفنعلهانماحاولوهذا)سطحيناقدبالعلييخطرقدكما.الرعبايقاعيتحسس،المسعتقبلعالميششرفانه،التجربةلهذء

ناأاغيشلماذا:فطالسؤالهذالايطرحمالروفان،العكسعلىبلجيلانه.جيلىفياخرجيلسيبنيهاالايقاعهلىالحمةولكن

القاعدةءـذهومن؟ازولانمعنىما،اوجدانممئىماهوسؤالهغيرشيئايصدقيعدلمالذيالحربمابمدلعالمالمطلقةالصراحة
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وكنب..(الصلصالمنالانسانعلىكذلمك(لانسانحصلأليومذلك.واخلامحيةسياسيةمنالاخرىالايمكلشفلقالبحيقة

بيئلينامهذوماكوننامبمالاكبرالسرليىا:(الملآكمعأدنكرأع)ديسناوللم(لنورة5وهذ.الثوبةالىمالروببطل(لعؤلهإدتلعد

صوراةنثسنامنزثتقالسجنهذاكبم؟نه،النجوموبددلمادة2بددمنالسدممن!فمهووهذا،اخر؟!ضلنظامباسماجتماعيانطاكا!ط

.(عممناعناشفيلكيمدرشالكفبماذا(!"المننصرون!ي)هـ8ةلأ؟*،حمخارينيقول.اجن!عياعملاح؟ي

كؤل!صضل،امريكا،اوروبامنالمقابلةالجهةفياخركايباانغيروفمغير،بعيدةنظلننائجهالم!كدلكبربسهولةبالثورةارتبطتكنت

يطرحهاولا،الثورةيتذوقهيمنجويان.لابطالهوالنارالثورةجوفاننيالمقامرينوكبقية،مقامرسوىلستالحقيقةوهي.باسنمرار

يطارح،الخمريعب،بدائيرجللمحهو.شاملةمياديزيقيةكممسكلةالنطهرمنبحالانتبههناانتوريإلموووأن."بلعبنيالالا؟مكر

عدواونمرلملاماةبندقيتهيحمل(لصباحوعند،عميفااحمررنلاالنساءلاأعتبرانا))خرمكانديغارينويقول.نفسهماغيرالىوئهد!إلداتي

رومانبمتمتعنحوعابرةكمرحلةالاالأساةيستشعرلادهو.أنسانيجارحوأذا(!عبثااعنبره(ننيفلاصلاح..كابلايكونلكيداسدااكجتمع

المىكذلكينظرالواقعفيوهو.الحسيةهـلحياةبمعطيات،شبقكلاناذ.وجودهامايبررهذاكليسألأننصارالىالأورةادتهت

الثورةدييرىانبدلولكنه.ذاتهماحدفيكغايةوالثورةالىحرباحدانحتى.امجعخيبةلى2سيؤديمزيفطري!الاموماانتصار

لبطواخيراملاذايعتبرهافانه،الرفضعلىكبرىازسانية3كررولغن.لفيلةح!الاكنصادالعبوديةأن)بقولهذلدير-و!ع(ألاملأابظل

طريقعتحيويهيسترجعانيحاولالذيالهرم،؟لأخيرةالعضارةاوانعسكريهاوالسيماسيةالعبوديةندعمان،ن!هديدهامض!رينةكناأذا

يعتبر(والبحرالتنيخ)كابكانواذا.حسيةبد(ئيةحياةاكنساب(؟اذنذلكمننجنيفماذ؟ألدينية

لانوذلكالبطلبمعئىالروائبمحدسقيهاكتملالذي(لايخرألاذصاجعنفهاالحياةتمنحلان!اور-دك،ذال!افيتية(لتورةكانتفاذ؟

الرمزيالعملهذا!يفقطيكمنلا؟ث!يخهذالمناضلةالاخو؟لمغزىمسألةلحظةكلالانسانيواجهاندونيحد!ثانيمكنلاماوهو،المطذق

القرنابنالشيخصد؟ع،القدرضدالانسانصراعوهولشامل1و(لانس!ان.الموتمواجهةهياذنكالثورة.المطلقهلاكه

يتجلى،المغزىهقاأن.اليونانيةالاساعرفيالنن!اببهدل،؟لعشريرنالتيألفرةتلكوهي.محتوماموتايواجهيعرهـانهالذكيهووحد.

والمغامرة.ارزمرةفبم.نتكشف(لحريةحقيقةانفي،ذلكجالبالىينميهااساسيةكموضوعةمالروهناويأخن!ا،بسكال،مايومابهاقال

السمكةمطاردةمن(نشعئهظيكسبلمكما،!لكسبطريقاابداليست.باستمرار

!ء؟ح!8!!..
،؟لغربيان(لروائيانيئفقوهنا.النهايةفيالعظميهيكلهاالاالعملاكةهنبل،الموتاجلمنبموتيلاافكرانني)يعول

قكرية،ماساويةنزعةاسلوبهفييننىالاولولكن،وهيدويمالروعلىدائماتبقياقيتلكحي،خطرفيالحياةاي..((حيااناجل

انجاهاتذلكعليهماتفرضكما،الملتهب؟لحسمعينمنصخب؟لاخربينماخارجبمتقييماييعيقهااندونتطفرصافيةثرةالذاتيانوجودينابيع

هذأومع.؟لامريكيوالغربالاودوبيالغربفي،الروحيةحضارليهماالتياللحظةفبم،الوحيدةالحياةفرصةهيالموتفمخاطرة.ثابت

كللاهما(صتبجالحضاريلدورهماالبنائيالصميمفيالعجزيشكوفكلاهماظرينويقول.الاعلىوتوفرهاشدنهاالمضاطرةهذهمنالرياةتنال

وجه؟لاولفضللقد.الغربفيللمدنيةألاخيرة(لنظمعلىمر!عءورلى(الحياةلايعادلماشيئاولكن،شيئالاتعادلالحياة)؟لصددهذافي

وفضل،ومدينتهومكتبهضارعهمنوجهعلىالحروبفيالسافرالعلىوالمدنيةحياةتمنحهجزئي(منكلعنالاخيرةالانفعاللحظةهيوللك

الاحجارمنغابلمحيغارقانسانلغةعلىصحيحهاثروحشانيابالاخر.اخرىق!يمةكليننىهيولكنها،شيءلا/بررهادالحياة.الكاذبة

.نيويوركفيفقد.سنقتهالتبمللحياةالحقيقيالظل/يمنت!الذكوهووالموت

الأساويالانسانميهـ،يتحدالتيالوسيلةهوالفنيبقىحالكلوعلىانههيللمؤتالمرئيسيةالقيمةان)(الامل)روايةكيمابروكتب

بككأابتنكدكلوتهيوضحاناستطاعدلقد.مالروعند،القدسيبالانسان.(ابداعنهالتعويضىلايمكن.ماسبقهيجعل

باوضح(لحفيقيبطلهيطلوفيه((لفنبسيكلوجيا)وهوالغنعنرائعتوحبمالتيالاضرةالقيمةلانه،ا)لمبثلولةمصدرهواذفىاوت-اأيكون

،الكابهذافي.ذاتهاهلاكةمادةمنالخالقذلكانه،ومعنىوجهثوابهناكليس.ثمنايم!للموتيقدملاشلروان؟؟مسووليةبامجع

هوالفنانعلىمالرويبرهن،؟لكاتبانتاجقمةبعضهميعتبرهالذيفوقسماويانظامايقيمالهولا،للمدعوينآخرعالمولا،المشهداء

تحقيقالاهوليسفالابداع.مصيرهمعنىالانسانيعيلانموقفافضلهو.للابديةوسيلةليسفالموت.الارضعلىوالتمرد(لخطيئةحياة

منطلقا،الانس!انجبةالشخصيةوفيالعالمفيوكرامتهالانسانجدارةعلى(لانتصارمكنفلا.ذاتهافيغايةوالثورة.الثورةذروةذاته

القدسيتوجدهوالفنهدفانيرىوهو.لحياتناالدنيويالتبريرمنبعدهحياةلا،مطلقموتهناك.مالروعندابديةلا.بالابديةالموت

اثينافيالمثلهذ(فيهتحققمجالاخصبولعل.المدنيويبالانسانالحتميةالنتيجةهوفالعدم.الاجتماعيالجوهرفيوان(لروحفيان

بيزنطمنكلفيالمنفصلالالهيالفنسيطرةتجلتبينما0ورومامنالاخيرةالصفحاتفيوهو.؟خرويوهماوعزاءايتستديالتي

يرفضىالذيهوانه.الثورةهواعماقهفيوالفن.القديمةومصرينخرالجبنيظلالمذينلهؤلاءكر؟ههتهعنوعلن(الملكيةالطريق)كتاد!

وجودهفيللاننمعانالابديةخطيرسمالذيوهو،الجامدالتراثثواباوالهيةمكرةايةان)بهايتعزونالهةعنفيبحثونوجود!مفي

؟لمستمرة.للثورةقابليةالانسانيمنحالفنلانوذلك.المباتذر"لارضيالتمب"هـهوذلك(.الانسانيالوجودنهايةابررانيمكنلامنتظر

أئقالبدوننهايةلاماالىويتقدمالانسانتراتيتجدروبذلكنقطةالاالنهـايةفيهوليسالموتفانذلكومع.للموتالوجودي

ميت.ماض5مصيرمعنىعنالدكيويةحياتهفي؟لبطليكشفلكيدائمة.تحريضي

؟ليومففي.بالخلقاي،بالفنالايتوفرلنالكشفوهذاالذاتي

لبطلالجذريةالملامحبعضىاعطاءفيالامريكيةالرو(يةشاركتلقدفي)متجمدةارضعلىانسانوجهيرصوراننحاتفيهاستطاعالذي
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وعندئببن.هذهقدريتهيعيانالأنسان..(الشيء)هذايحاولعنممابدلاالحرببعدلماالفرنسيةالعبثيةالمدرسةنبلغانوفبل،العمر

الماديخطهمألىالمشدودينمنيضرهمعاتؤ،ءاتومنحوادتمنبدلاازمةعانواالذينالامريكيينالمروائيينبعضعندقليلاالوقوفمنلمنا

تظلالاحداثولكن.المفهومةغرالصماءلعنتهمحتميةالى،المجهولالاجتماعيةمثاكلهماطرضمنيقمموءانوحاولواالمعاصرالبطل

لآ)منهرمونرجاليرويهامتقطعةقصصانها.وأالعيةغردائماعماتمامامختلفةبطريقةذلثكل،الجديدبالعالمالخاصةوالحضارية

.فكنلمماضالىترجعقصص.نفسيااومادياهرمون،(سالىنر!ريسالانتاجضمنوحيدةالامريكيةالروايةفبرزت.الاوروبيونالكننفعله

-الاننراهوما.مايوماوقعت*حداث.الحافرنحوافدادةايةله.اوروبافيا.لحالىهوكمافلسفيةهالةايةثونالامريكيالن!ني

هواللاشيءوهذا.شيءلاانه..استمراراوحمثثابنتيجةليسبقوة،واحم!دمعةالوافعيالتعبيرفيعنيفةلدجةالىوصعدت

عق!هيوتلك.تحديدلاالمنهايةمبماي..آخر.نحديردكلينبوعوغزارة،الاجنماعيةالبيئاتتنو؟منهنارالاديباستمم!ا،غريبة

الىيقفزانامافهو،يفعلان"نلاحدهمبدلاكانواذا.العقدقاعشدتالتيهـلانسانيةالتناقضاتوعنف،المعطاةالبشريةالنماذج

و(غرقايموتاناو؟الناسبيئبدانياصطداماوجنسيةذروةمنجيلينخلالفمن.قاتمةسود(!بؤرةالىألان!نيالاشكال

طيلةانتحارهينفذيظل(والغضبالمصخب)فيوكانتين.انتحارامنالاسودللج!فبتحليلهافيمتطرفةجدنزعاتخرجتلكبار4الكتاب

لاحظوكما.القديممنذوقعقدهذاانتحارهلمح!نذلكومع،الروايةمنابطالهمعادةيختارونالاوربيونالكنابكانواذا.الع!وانسان

دوايةفرانسانلكليبقىانيرب.اتنرثرةيكرءفولكنرفاتسارنرالامريكيينالكنابفان،عقلياالمنحرفيناوالارستقراطييناوالمثقفين

)الافعال(فانولذلك.نفسهللكافببالنسبةخىمغمضاالذافيسره!وهم.المدنيةلمقاييسبالنسبةالوحشيةالنملاجمنابكللهميفضلون

عليهايلحاندونأهميتهارغمتمرانها.هذااسلوبهفيلهاقيمةلابقدر،اجتماعيةاوضاعمنيشكونلا،حسيونمغامرونقساةنماذج

الاشار(تجومحلهايحلماولرعان.الفنياوالىدراميلربالط(لكاتب،غضبيةحقديةعلاقاتالىبهمتدفع،شاذةنفسيةمركناتمنيشكونما

حوارر"مواقفضمنالحادثاجتراريبداثم.الصغرةوالافعالوالرموذ.للبطلالمبدنيالعطاءهوهذا.لاند؟دءطبيعياعدوامنهمالفردوتجعل

نمانيا4ميمته.فحديدالىسبيللاالذياتوترخلقالا،غايتهانعلملالشد،انساننشد،اخرمستوىالىالقارىءينتبهماسرعانولكن

راعه،نفسهعنيتحدت؟نالابطالاحدحاولماواذا.عاماوجود-،اوتتحركالذيالمبررغرالوحشبمالفعلوراءيختبيء،!لاويعاطفي

لافي..فارغةثغرةالاشعورهمكانفييجدألا،القاريءر(عكمالهمممنوكيرهم)وليامز(ثتاينبك(و)و().فىلكنررواياتمتملابموجبه

وعيهاتضغطوان،شيءفيتفكرالاثانيهتجهدانها":سارتورسالسينماوروادقراءمنالمنئوقينفئاتمختلفعلىالحبمتأث!هميزل

."النضالعنيكفحينالىالماءتحتيوضعصغرككلب،المدفونالتيالمعانيذاتعنالعصروقائعتكشفتكلماويعظميمتد،والمسرح

مضموقءنذاكوعيهيخنوىوماذا،.وخنقهوعيهاخفاءالبطليحاولولكناسوارهاداخلانغلقالتيالصماءالوحشةعنللتعبرالكتابهؤلاءتناولها

لهاليس.الحقيقيةا!ساةان.فولكنرعنهيحمتذلثكل..خاصبهينوءهـلذي(لثقلبفداحةالاحساسالالديهيتبقولم،الانسان

عنعرفوماالنفسيالمرحتتجاوز؟نهاكما،خارجياجتماعيمسرحاخيرهـ..المرتنكةنفسهالا..احداتهاميستطيعاندون

ءلرواية،شخصيات(ل!هتنجرمبهـمخاصقبوهناك.اللاشعوريةعقده(لارتورييآل)روايةعنلهدراسةمعرضفيسارتر)1(يقول

ازاءم!!بز!فمبالاةلا،خطءكلاؤاء،المطلقةاللا!لاةمنك!وهومثلاالتحدثيمكنكما،فول!نرانسانعنالتحدثيمكنانهلفومنر

بالابوة،الزوجةبالخيانة،با!تالطيارمبلاةلا.ذانهاالميافيزيفابدونالالهيالكيرالحيوانهذارأيهفيوهو.ديستويفسكيانسانعن

نثبهلاهذ؟واللامبالاةلا!(4*ةالبرج)روأيةفيلابنهالصحيطةاخلاقي،مجرم،ابداذاتهضياعفيوالموغلولادتهمنذالضاقع،اله

عضد،ووجودهاقيصها-حيتمنألامور"كلهـ(استواء،الاستواءموق!ولكن،(لموتخلال؟وبإلموتليسذاتهينقذوقد،الجريمةحدالى

غييوبةولكنها،.إلاحد(ثازاءكاملةغيبوبةانها.(مروكانتان)ساذنربطل.سقطاتهفيحتىعظيمانه.الموتتسبقالتيالاخيرةاللحظاتابان

...وحيوقيتوتراملأىحركةفيمنددعةفهي.انجمودالىتدفعلابعيدحدالىيتجلى(سارتوريوسل2)الروايةهذ؟فيلمحولكنران

منعندهقصةاعنفهيالبرجفرواية.النهايةفيذاتهاصديقهحيوبةعليهاتخيمالتيالذلاكيةالصحراءهذءوهو.الخاصالمخيفعالمه

النفسيةوالاجواءالماديةبالافعالاتوترالجووحمىالاحداثصخبحيتفيهاوالناس.حبب!ونالنجوموكابة،غيومبمونالشمسكلبة

منزوابعكانهاالهائجةالكثافةهذءكلفانذلكومع،المضالرمةيقذفلاوفولكنر.فهارحمةلاعمياءبصورةاقدارهمالىشدوااصنام

الذيمالمغامرةعالمانوالحق.العدمصمتفيتتبددانتلبتلاالضبابالتدخليكزه،الداخليبالوصفيهزاوهو،واحدةدفعةبأبطالهلنا

الذيالتطرفاقصىعنبعيدحدالىينيىءالبرجلابطالفولكنراختارهعنهوينأىيخلفهالذيالخاصالعالمانطلاقةفيالروانيقبلمنالمفسر

للانسمانالحريةمننوعايهب؟ن..للحدثتحديهفيفولكنربلفهانالواقعوفي.بهلهعلاقةلا،(خرموضوعيموجودككلبالتدريح

انهمجثمنمتشابهون،اشخاصاربعةالروايةهذهفي.ا!تنقيمتدالفولكنريالبطلفيهيمودالمني*صمالوحشبمالعالمهنا

يقدمهكماالبطللشخصيةفنعددةجوانبويؤلفون0.مشكلونابطالى(آبضوء)وفبلهاس(سازفوريوسآل)من،جميعهاقصصهالى

الدي،الصحفي(المخبر)ثسخصيةهنار.واحدةشخصية،فولكنرهؤهكلفيالبطلان.وغيرها(المبرج)و(والغضبالصخب)و

يحملافالىيئنيركانوان،معينااسمالهيقدمانفولكنريلبى.ثاذنوعمنتطهيريةقدريةالىينصاع،الشقيةالذاتيةالمسارح

ارزيالظاهريوإلمدور.المخبربالميناديويظل،وضيعااومبتذلااسمااشبهانها.دينيميتافيزيقيمفهومبايابدالهاعلاقةلاقدوقيوهي

بقواعدلحظةفييكفرالذيالانسانلصحفي3دورهوالمخبرهذايحملهوخضعت(مكنتهافيتجمدتالتيالصخريةالاحجاربحتميةشيء

الحقيقيةالحياةيقدمانلهيسمحبأنويطالبه،رئيسهفيتحدى،العملزووتهاالاساةوتبلغ.واعخارجيتدخلايدونالخاصةلجاذبيتها

منالميربالجانبالاتعنيفلا،*خثارتتناولهمالمذينلمحلأثخاص!8؟*!د:ه8ىولووولإكا)1(
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وحاضرماضبينفيهامريلا،متجانسةلحطانهاكل،الابد.لةيننهلمفامراتضحيةحيالهميقدعونالدينالابطالهؤلاءوخاصة..أحداتهم

الذاتيبرغسونلعالمولائهعنيعلنانبذلكدولكنرايحاولىومسعبل.ومساعدعطيار،هؤلاءمنمجموعهحياةديالمخبرين!سوهكدا.الطيران

الزمنفي-كلىفولكنرإن!كلا.رهاتحديدلاطا!رة!لمونيات(لغني.للاولوطنلوزوجة،الميكانيكي

ن؟الانساناستطاعلووحى،؟لالسانشقوةمصمو،المحفسيحتىهذامثلكلالمطلوبةالاحداثكثرةرغممانهفولكئرطريقةوعلى

الزمنمنيعانييظلفانه،احداثمن(يوميةمظاهرهجميعيحؤ!الىبهمالمقنوفالناسهولاءارواحعلىالسائداتوتروعنف،الجد

؟خرىلبأيعنمولننرانتاجلغرقملاحظةوللك.(حداثهدونذاتهبالنسبةعظيمة،الخارجيةالقيمةحيثمنرخيصةمغامرةحى

؟لشعورعالمالىيل!الاوربيالاديبكانفاذ؟..الاوربيةالقارةمنالفعلوراءماالىيرميدولكنردانذدكمنالرغمعلى..لضحاياها

الاشعاحنقاطبعضىيلتقطكي،مادرومثلالفكراو،بروستمثلاللامبالاةبلهجةا*ضيفيخطيرةاحداثعلىنتعرفويجعلنا،الحقيقي

الىالعودة،الىاخرمثلالىيهد!انهيبدومولكنر!ن،كلهالحياتههذهتعانهاالثيالانسانية؟لاحراجاتمظاعةمثلافتعلم،الحاضرفي

الى،الابلهالرجل(بنجي)نادذظالى،الجوانجبةالبراءةمنحاللا،يكرههايكنلمان،زوجتهبحبيعنىلاألاب:الصغيرةالجماعة

الفهمعلىقصرةايبدون،وعيبمون،(لعالضلىالغريبلمطل1هذاالساحعةالانتصارللحظاتيحيا،لابنهألحقيقيالابهوكانانيدري

لها.معنىلاغريزيةنوازعلتأيمدالبدائنالاندفاعهد(الااول،!!موت..!لاحتراقالاصطدامالىويضطرها(خرىطائرةيسبقعندما

يعيلا،يفقهلا،الابلهالرجلانه،الاميركيالبطلملامحبتأوهكذابقدريرضىللزوجةوضيعمحبانيكافيبروالصديق.كيهاآخرمغامر

وتجربة.الا!وقيالمدنيةعلىمباشرحكمانه.برائيةبتلقايةيسلذ..الكاملةوالقداسةالعهربينهيامرأةوالزوجة.ولمنادسهلهاالخممه

لشيالعودةميالاخطوطهاتنضحلاالاميركانالكتابعدالسقوطدالهالقحماىنحاول،الزو!كرامهتتحدى،للاخرلحن،،لزوجلكره

الا!لمها!نسانالىولكن،الاب!دالىاالتقدوه!انهم،أوختيالانسان؟لىا!ظلالمنهائلةوثوامة..الكبرىحيالهمغامرة!يرئيس!يكجزء

!كذاوومل،القاشةالممميةتلكالاتمعإبورانعقلهر!ضالذىوالابطال..اخرىمرةتكينولن..حرةكانسو(حداثو(مكارلعواطف

الاخربن.زمنبمونيحياان!ةهلان!طرمنهممردكلأن،مريعةعجيبةبعدريةملتصعونميها

عندوارسخ(و!حبتنكلالظهورالىيعود(لابله()البطلاناييعياندونيفعلانه.شيطانساحريدكلاداةىنهداعلهوما

كثابضخملينيا؟!.(ورجالىن9فعر)المسرحية-القصةفيشتاينبكتركلقدالو؟قعوفي.خاصداتيحتىاواخلافي؟و(جتماهم!معياس

بهتحيطالتيالكعرة(الانئياء)منيحميهلامهصديقيصاحبهالجثةيشكوولكنه.الروايةوجداقانه،تقييميحكمكلالمخبرل!ورالروائي

نا.(ينبغيكما)تجاههايسلكانوبالثا!،يفهمهاانيستطيعولاباصطناعحتىمصيوءعلىيتفوقانيمكنهولا،السحرذاتمن

ولؤلك،البضالابيضوجلدمن؟لنساءشعوربتحسىمغرمالشاب1هذ(لصحيح(لمحب،الثالث؟لمحبيكوناقبمحاولتهخى،السخرية

بين،بهايعبروناتيلمدينة1فيالسيداتاحسالىيندفعفهوألاخرون.افسدءما،التعسةالجميلةللمرأةبالنسبة،سيص!لحالذكي

الناسوينقضالمرأة!رخ،13لادوالثعرليتمى،واضىشرعةيلياناظلاقايستطيعلنانه،اجنبيادخيلايظلفأنهذلكومع

يصرهذا(لينيامانذلكومع.)الوا!بأالقصرصديقهوينقذهكلليهبانالجديم!هحاولاتهكل؟نكما،الجماعةهذهصميممبمالرحلقة

بنعومةتشمبهانها..جيوبهفيالميتةالفئر؟نبنعضالاحتفاظعلىين!بالجماعةحيلاكاعلىالمهيمنالقديمالعقلمنيغرجديد(فعلايدخل

،الاولالخطهذافيالقصةوتستمر.المدنفيالنساء3ادجلدها،ابداشيذاليسو؟لتناقضبالحركةالمفعمالحاضرهذاكلان.عبثا

منهالكلفردولكن،البلهيسودهااخرىبشريةنمادجلكاتب1لنالمحيقدمالىماضانه،اسطوريمعبدفيعتيقكاهنيعام!كما،يعلمو(لطيار

،،الطغياناو،العهراو،لصمت1او،العنففيسواءالخاصبلههالنهايةفيتكنشفالمرأةكانتواذا.يموتأنوهو.المصوممصيره

يىافعسيبقىالحارسالصديقالموهووجورج.المجنونالحضوعاو،مايشبههاوالحبهيلكونورايجابيةعاطفةلهايضمركانزوجها(ن

!لأناقيالمزارعفي،لناسمعج1احرفيوقع،لماالصخمألابلهعنمنفردكلكان.العاطغةهذهتبادلهانوونستطيعفكنلمفانها

فييقعلاكيما،بالرصاصرميا!تلهالىا!ير(يفطرانالىنجها(لطثسروكان.لألاخرينعنتامةعزلةهبميحياالصغرةالجماعةهذه

ا)ماهرة،صديقتهاوروجته(لينيااغتصبلني1المزرعة.صاحبايدياحاسيسهعنالاخرالىيعبرانيستطيعلااحداان.بتهالمامامعدوما

.بهرحمةيقلهنة01الجميعيفعلوكذلك.منهمومفهعن،فجاهه

نايشحقلأعالمباتهالعالمءلىحكما(الابلهالبطل)؟ئنأيقيماعنفعلى،الزمنمن!كلةتطرحمانها(والمغضب؟لصخب)روايةواما

*ولىالحيوانجةالحياةلطفرةمناقضنفسه(لادرارعملاناو،يعقلمشكلةهنافهي.انفسمالناسحواثمنتنبثقانها.لهاصورة

!ر*مريكيةالروايةانفرغم؟امريكافيالنفسعلماءتفكرتسوداقياسلوبعلى(لمش!ةهذءانعكستولقد:فلسفيمجردتفكرلاحسية

كمامغقدكبيروحضاريئعنيتراثبدونخامفكريجوفيترعرعتلعقدةمباشرو!ضحايابمفاذ!البرواية.ابطالعلىوانعكست،الرو(ية

الىطريقهاخذامريكافيالناشيءالفيانالا،اوربافيالحالهولاالتابىبخوان،جديدثمةليىبانه(لمضنيلشعور4هذ(اي،اللازمن

و!ر.الابخماعوعلمالنفسكعلمالانسانية(لعلوم!لمن؟لظهورفول!ران.المستقبلفينتائجايةلهاتكونلنالماضيبنوروان،يسر

منالمشتقةالماديةلمناهج1الاولىنشأتهامنذالعلومهذهعلىسيطرتمظاهرتشدهه،ابلهبطلوعيخلالهدهمنالروايةعالمعلىيطل

2لقائمةالعلامةهذهنفهـمانيمكنهناومن.الحيواننفسىعلمتجاربالابلههذاانحتى.الساعةقراءةيجهلالنهايةالىويظل،الاشيا،

الفعلردودفكرةوبينالخارجيبالتصويرالامريكيينولىالكناببينيرمزيئه،ساعتهيحطمالذيكانتينهواخرلبطلاعلىمثلايصبح

النفسيةالدراساتفيالسلوبمبةالمدرسةاصحاببهاتعلقالتيالمئعكسةسعادتهالبطلهذ(يجدهلولكن.الخارجيلزمن1نحطيمالىبذلك

انهماعلىتفسيرهماينبغيانماوالعلمالادبفيالظاهرتينكلاانغرهوالذيالعميق(لميتافيزيقيالزمنذلكفي،الذاتيعالمهفي
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بحقيعتبر،لهانتاجابرزوكان.والذهنيةالواقعيةمستوياتهامختلفيتلبسهالذيالحضاريالموقفطبيعةلمحيكامناعمقلسببفتيجتان

الروهـئيالاديبوسار-فرالفيلسوفسارترمنهاانطلقالتيالاولىالنطفةالانسانلبشالكاملةالاستجابةذروةالواقعفيوهو.الامريكيالانسان

الجربقبيلصدرتاني"الغثمان)،رواياتهبا!رةألالاجهذ(كانالمساحاتفيهوالعالم.فكلفطرتهميكافيةاصيلةفعاليةايةمن

تعاهلوجوديةتجربةاكملهبم"الغتيان"ةو.بقايل؟لتانيةالعالميةانسانياوالهيرفيعهـصلبايةتمتازهلاالانسانمطرةواما.الخارجية

الكثيفةتربتهاومن.الفسلفيو(لتجريديالروائيالواقعي:كطناهاالانانانتكسفاذا،الحيوانيةقاعدتههيالانسإن!رة.علياطبيعةمن

تصفيةوكان."والعدمالوجود"الكبيرالفلسفيكنابهخرجالخصبة،نفسهالىورجع،الحارجيةالمدينةبعالمالعضويالارتباطموقفمن

."روكانتان"الغثيانبطلتجربةحصلتهااليالحيةللمواق!ذهنيةمنلجردتوقد،الاوليةالحيويةالفطرةاندفعاتالاهناكيلقىفلن

مسرحياتهوباقة،"؟لحريةطرق"المنسلسلالروانيموضوعهوخرجالعنيفة؟لشبقيةالاطلالةهذهالااـلواقعفيلهايبقولم،اثكنسبالوعي

المعروفة.يديسنأبلهلبطلالبلهاءالاطلالةانها.الاجتماعيةالحياةمعطياتعلى

الضحرهذامناستنبطوقد(الضجرانس!ان)هوسارتربطل(ن..الفهمرفضيعنيالفهمعدم!موقف.ذاتهالبههبهذاونعسهمجتممه

وهلةلاولالقارىءلايكاد.يعثرالقعيلنصوايةفي.الوجودلوفياتادقيشكوبالمقابلولكن،الخارجيةهـلجعجعةعلىوالسخفبالعبتالحكماي

منحىينحواسلوبهالانوذلك.كآننىهـيم!مندوائيةعفدةايةعلىلمشيهناك0.داخليعالمبأيالتعويضىمحاولةمنالمولمحفهذاصاحب

كولميلةمنهاة6ليالرويستفدلمغرينةمذكراتانهافي.ذانيهمذكراتشتايئبكان؟.انتصارهوفهلقيمةايةتلقاءالحياديةالبدائيةالا

وهو،واجواءهاالمشاعريهملانه.الدأحلمنانسانيةحيهلا.عطاءهذينبينالضائعةالانسانيةالمعانيبعضعنيذحثاناحيانايحاول

تيرللظتصلحذاتهافياليهاكغايةينطرأندونيفعلذدكفانمالهانعرضاذأمنبنوععنهاويبحث،الحيوانيةالمذاتوبدائيةالعالمعبعيةالقطبين

الوجوديةالرو(يةفياساسيةنقطةنواجه.وهناالنفوسميا.شاعري.اوروبارومانسيةلاتشبهجديدةبرومانسيةالمفرقةالارضيةالصومية

يتبادرفدكماداخلياليسافسانهاان:السقوطلجربةعنا!نابعةالانسانيةعنهذهينحت"الغضبعناقيد))الرائعةروايتهفيفهو

حتىاوهوغوعند؟لاشيانالناتيالعالمهنمايمكنابعدمهو.للن!نالغضبفياتحادوهو،ارضهممنالمطرودينالبؤساءاتحادفيالصانعة

بموضوعية.نتصلاعمافهافيالوجوثيالبطلذاتيةان.ديستويعكيعندواتحاد،جدبهارغمبالارضصوفيوتعلق،المفتصبئضدالرامةوثولىة

العغويارتباطهعنيستغنيانالوجوديللبطللايمكناذ.وحشيةجدترضععندما،للروايةالمقدسةالنهايةكي،الحياةواستمر؟رالحب!ي

الاساسية(لموضوعيةالىيرجعهذاوكل.واحدةلحظةالخارجيبالعالموفي.التلفعلىافئرفجائعانسيظلرضع،وليدهاماتاننيالفتاة

المدرسةصاحب(هوسرلادموند)البد،فيطرحهاالتيالفاسفيةاشدبصورةا!وضعبادةطقوستظهر"مجهولاـلهالى"روايته

الشيءوهذا(بشيءلثمعورهوانماشعودكلان)وهيالفينومنولوجيةارنهايةفيالبطلافتدىلقد.حيةنجصبةوصوفيةشاعريانأئيرا

تضمينيةاوتغلبيةعلاقةايةهفك.لشتاي،الشعورمعحتمامتمازجألاقاسطويلبعدحبرمدراراالسماءتمطرفلم،بدمائهالارضجدب

فيفرقفلا.الخارجي!لموضوعاوالشيءتجاهالشعورفبلمنالارضفابتلعت،العاليةالصخرةعلىدماءهالعنيدالفلاحنزفعندما

هذهطرفيبنغيرهااوالاولويةحيثمنالوجود!رجةاوالقيمةهناكيكنلمولو!بعدفيماوربيعموسملهاليكون،معاو(لمطرالمدم

حافظفقدهذاوعلى.(العالم-الشعور)الضروريةالواقعيةالعلإقة*.العنيدالظرحزلك

قمهمالبطلشعوربينالدائمالتواجدهذاعلى(الغثيان)فيسارتر،وجوديا(لعصريندوحداجمر(لىنتبينان*يمكنناماتقدآفوءعلى

كافتمهما،الخآرجي؟لعالممظاهرمع،متنافضافردياواسياناكانيحتمهالذيم!العفوبمرالانسانيبالمعنىوانما،الكلمةلمهذهالمذهبيلابالمعنى

وتابعهاهيدغراثارهاالتيالمشهـلةولكن.الاترتامهةالبروزضئيلةلتاريخيسبقلملعصروانه.(لغربيةالشعوببلغةمعينحضاريلطور

لحلاقةاعطمالىالوصولكيفيةهي،بعدءمنالوجوديينالفلاسفةجميعاوهامهكل؟لانسانيالوجودعن،هوفعلكما،طرحانالنشربما-الفكر

فعهايمكناني(المئروعة)الحالة.وهيو؟لعالمالالسانبينواقعيةنقطةاظلمالىوعراه،الاجتماعيةالنسبيةاوالميتافيزيقيةمنهاسواء

لمشروعخصبامجلاالعالميجعلوانحريتهيحققانالانساننلملهردفلقدرأيناوكما.للحريةنداءافجعبعد!يمامنهاتعالىسويدائهفي

منجزءالفردوفيهاالمناقضةالحالةبوصفه!عحفربدهلقد.-وجودهتعيهانفبلللعصرالوجوديالوضععناصرالتقاطالىالروايةسبقت

الغاعيقلقهلايد!ر،الالواتبيئاداةالانتياء،بينشيءانه،(الهم)اشدالروايةكانتالاقلعلىاو،(لعميقةجنورهالىالفلسفة

حولالذيهووسار.نر.العالمفيوجورهعنحقيقي.لصوراييملكولاوحواراتصالثمةيكنولم،الذهنيةالتويمةمنالععرببطلحساسية

مجاءت،الادبية(لمعاناةالىالفلسفيوالتحليل-الاستقرارمنالومفهذا؟نكبيرلكاتباخيرااتيححتى.معاتواجدااذافيمابينهمامباشر

!الممنسقوطانه،السقوطلتجربةنموذجا(اونمثيان)الاولىقصتهومن-،سارتراقتنعلقد.اصيلقويتركيبفيالفعاليتينبينيربط

اساسيطريقالضجرن4رأيه.وفيالحرةالذاتعالممالى(الهم)المغنىابرازعلىالقدرةبينالالتحامبضرورة،بعدفيمادربهفيسار

والصيغالاشياءانسانبهايلتصقالتيالخارجيةالمؤسساتزيفلفضحالانسانابرازءلىالقدرةوبين،الفلسفةعملوهو،وجوديوضعلكل

بطل،(روينتان)مواقفكانتولهذا.قبلمنالمهيئةالجامدةالتحليلوعمل.تارةالروايةعملومو،الوضعهذاحولهيتحلقالذي

الخارمي،العالمتواصفاتالخاطفةالاثاداتمنسلسلة،(القئيان)جميعمناستفادسارترفانذلكوعلى.اخرىكدةالذهنيالسياسي

بسسايتقنعاداةانهسوى،تحتهطائللاعبتهوالؤيمعناهاتقيم،الموجوديةتجربتهااوجهكلفيالروايةاتخذتهاالتيالانارية(لزوايا

وصورالاجتماعيةوالعلاقاتفالئاس.الخاصفلقهلايواجهكبمالانسانعملاقهيدعلىلأوخاصةالالمانيالوجودىالتفكيرحصيلةمنواستغاد

،الر؟وسفوقالخارجيالفراغفيالمئصوبةوالقيم،اليوميةالحياةوالادبالفلسفةعالميغزوبسارترولماذا،"هيدجرمارتان"الكبر

الناسوفيه،(السيئةالنية)عالم،حقيقيلاعالمظواهرالاماهيمن"بالاوضاع"مايم!وهايضاحيتابعلكبموهـحدةدفعةوالسيالة
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شداولها.علىيبعثشيءكل)وهكذا..ابداذوالهموليسوا،لذوافهماشباح

طرحكل،الحوارفي،الوصفلمحيالجذريابالأسهانواخيرابينص!اخلفيةغرفةديالبطلينالهاار-،المطعمصاحبة..(الضجر

الجديدالاسلوبهذا،واندراميالنعسيالسياقخلق!بم،المشاكلعنلانكفالتيوالمرأة..التاليةالدفعةزبائنالىينصرفعقلها

انسانان.اليهانتنبهانينبغياخرىعمقيةلهالعصريرلمةالروايةعلى.يرمبها.بلوذنهااؤرارالىعنههاالىوجههامن:بيدهاالعصابيةالحركة

تفاهتها،بعلاليوميةالحياةمشوى،معامستويينيسحيابطقسارلرالرطب.الضبابيطمرهامدينةمنالاولىالصباحساعاتفيسارلر

-ميساوترمانولهؤا.الحياةهذهلالثكالاتظفىترريرقبمالمب(،عطماءومستوىةتلكالمصلوبةبؤرلهمن،انه.ايوجودأؤصالىالشمسعنهاوتنأى

الخطواتفهمعلىالطدىءيعينانرأئماحاولهذهالنموذجةرواينهالناساقكارؤراءةفيي!ستعملهالدجاللنويم(وسيط)انهايكتشف

الضجر،..نفسيكجولهااتخداقي،السقوطلجربةكلالالاسية.وأسمائهم

يقومومنها،اليوميةالحياةلاوضاعالحاطفةألانار؟!هؤهطريقءنكانالتيالمحقبة!ين!سهاو-سارتر-(روكانتان)فانوهكزا

وهناك،الذ\.ليةالوحد"اوضاعبعضالىالضروريةالارتداداتبتلكمدينةفيمتبطلنتبه،جيا-الهادرمدينةكيلىلفلسفةمدرسافيها

تلك.تجربتهدياكتسبهالذي(لوجودي(أمعنى)لاعطاءيسعىابأمول!،بري!دأمصنفونشعبهاو؟فرادوءلتجارةانضبابعليهايغلب

اللامب!لاةكانتوان،؟للامبالاةالىاطملامالايؤدك!مومفالمضجرن1مفتفرونانهم،انسانبكلانسانكل،!تمخلالها،نوعهامنمر،!ةاحاد

مالضجرالعكىعلىبل.نفسهإنضجرلحققاتورنعانجرةضرجيةصورةيستمع،اشاراتهماتفهيقيم،العبوسالبطلهدايرؤبهم،بعضهـ!الى

حيتمنالعالماوضاع.لقيم؟فهـ،،السقوطلجربة؟يمزدوجةوبلمةالجديةالحركةهذهنلضوهنا.الثعةعنداحادينهماسخف(لى

امامرحناالمجال،نفسهالوكت!ي،تفتحوانها،مزومهاوضاعهي!ياساسيحجرلثنهنتخصي*عنىوهو.ومعناهوضعكلبينالرائعة

،الاصنامعالمالشيئيمي(لنح!!كونيةرر(لبطل"نءرىورلانها،ألحرية.للنطلالداخليةالمشروعيةبناء

اجتماعيةوثوميةايةعنهمشعت،الخارجيةأ!.صازثرفمنحرر.لهوردالحوادتر--،بك!يايردون،كبرىضحةايةليدون،هناوالبطل

هكذا!نيثق،اثبديءوجدافهفاء4.والقته،ميامبز!قيةاوصفمار-بئاوبينرءحركولكنهلا(الاسيعملبأي،إةوم،بتقززينظرولكنهلايحاور

غرض.مختلغةحضاريةألهياتالىالعصرانانيكلنهيفرالذيالفلقبعمكيفومبانهنفسهويقنع،الأثمةوالشوأرعوالمتلعموالمكنبةغرفته

ولكن،عزاءلا،ءهربلا،بلفعا!جعافامأنجبرابطله/ضعإنسارلرحادثةبأيةلهالاعلالمحةفاريحيةارسشورراطيةشخصيةمييحققانه

الذانجبةالامكانياتوبين،وتحديهالقلقبببنالواجهعلىصامدةوررةحياهاكانصاخبةحياةايةنلمحيجعلناذلكمعولكنه!هامةتاريخية

..بالحريةالشعورعلى(لقدرةهيضرور)4اولىامكانيةمنتنطلقانتيحربفيجندياىنانهمثلانعرفف0إالضجراخيراواصابه،الماضيفي

؟اخيراروكانتانينتهي(ينوالىولقي،كثيراسافروانه،مبتذلةغريبةزملائهمعبحماقاتفأموانه،ما

غمرةفيبطلهلظتركلقد.اطلاقاسارفربهيعنلمسؤالهوذلكرفضكلوانه..حقهقيةشبه!لاكةلهمعاحداهنوكان،مختلفاتنساء

استطاعأنه،المتنروعالانسانالى؟كربولكنه،ضجراأفجع،غثيانه..نافهتاريخيموضعفيحققانلنفسهواختارالنهايةفيشيء

يقيمانلايمكنالذيالمكانهذا،العالممنمثانهالاؤلعاىيدركانفياسوفرجل؟لبطلوفيها(الحريةطرق)فيحتىسارترانوسنرى

انتنطلقلايمكنللحريةمباشرةكلانلهنحققلقد.معروف\مقياسبأي.مهماتايةلابطالهيختارلايكاد،السريةالمقاومةصفوفبينمناضل

موجودكلعدم،العدمهووهذا..الاولىبراءتهالىارجععالممنالابينه(السريةالمناضلة)هذهلهيفضلولكنه،العامالعرففيجسام

بنفسهيقذفانمناضعفبقيروكانتان...ولكنيوحدمالمسبصلديالعالم9يالخانقالعامالاشكالضوءعلى"لحاصورلعههموموببن

..مانجربةيوجد(نيجبالذياللاموجودهذاالىصنىالبطلوجهفيسدتورالايجابيةالاختيارطرقوكانت.صولهمن

اطلاؤالاسبيلعالمديالمهمومالتحررادس؟نهواذنسارنربطلؤي!متهاوتهامتتوابتدلتاخرهاءئاستئفدتؤدألاؤلعلىاو،الغربي

نادائما.،محاصراالبطلكانولهذا،اصينةامكانيةاية.نحقيقانىديه(ووف)وما!هداالا..البطلاماميبقولم،والوجوديةأن!كملية

المقاومةفيالالمانيالاحتلالخلالاو،الغتيانمديرنة،بوميلمدينةفيالحضارةحياةفي(الكبرىالاهدافأجدوىعلىحكم؟خرالا

سلسلةفيوذلك،؟طلاؤالاتوصفحريةعناللأمجديوالدفاعوالاسرسارتروان.ابداتحتهالاطائلكبارلاطفالالعاب،عبثانها..؟لغربية

الفيلسوف،البطليسعىوفيها،(انرشدسن)،(قيالحرطرقي)التيالمعانيلهذءعرضانيامقطعاتصحلقطةالادبيةمواهبهلهتسوق

معافيالميتافيزبقيةبشتىالعالموعيالىهقينالمرةمنجماعةضمنالمراهقعلىيحويالذيالمدينةلمتحفزيارتهوهوهذهروايتهفيرأيناها

اشخاصهايتكشفوفيها(!ورزيس)ثم،والمسياسيةوالاخلافيةكبارتجارمنا!تلفةحيا.نهاقطاعاتفيالمدينةلعظماءكيرةلوحات

منمهما.تهميؤدونالذينالموهومونالابطالاولئكيبلغهعقيمصراععنفيترمزاقيالنخبةهذءكل..مجتمعوسيداتوحكاموضباط

لايلبثونولكنهم،(لجبانالرضىمننوعالىمطمئنين،الخادعظاهرهاوهنا.الغربيالبورجوازيالمجتمعفيالمقيم؟ساطينالىالحقيقة

مسؤوليتهم.نحتحشرتاعمال*تلقاءالداخليةنتكوكهمفريسةيقعواحتىمبرزا،الشخصياتهده(معالي)يحللوهوابداعايماسارتريبدع

(الروحفي(اوت)روايةئم،حقيقياختيارايفيهالهميكوناندونومنتصانيفهامنسحريةاعمقساخرا،الوجودية(لامسروعيتهاا

عنبالمسؤوليةشعورهممنمختلفةبنسب(محاصرون)الابطالوفيهاوهك!،الوجوديالتفكيرفيذروةنبهـلغبذلكوكأننا.الذاتية(بطو!لها)

ذروفهالاحراجهذاويبلغ،السريةالمقلامةفرضتهالذيالاحراجوضعمخيفاعبثياهنايبدوسادتر-ان.العصرلانسالشاقة(التعربة)هذه

هذهبطلوهو(!تيو)انوهـغم.للاسرىمعسكرفيبهميلقىعندماالتراثفيسواءالمهترئةللحضارةالكبرىالاهد؟فمعظمحقايهدمفهو

(كناش)استنفذتهاروجةحريةايةمنيائسايبدوالطورنةالروايةانكيفمبدممةببراعةويبرهن،العامالاجتماعبماوالعسكري؟والثقفي

اطلاكالا.برجو()العمل،لىبنفسهيقؤ!عندمامانه،المختافةالثقاقةالتيالايدبمرخلفلابشر..تجاريةعملةاصبحتقدكله(التراثقيم)

68



خامةحديثةظاهرةالتمردانيقرروكامو.سارنرلاتةجات،كثيرااووفبىدالمانج،دلهاانمايمبعبموهيالحر،بئانأذ.مه(جدوى)اية

فيالانعتاقالىوالدعوةالفرديةبنمونمافقد.وحدهالغر.ئيباي!معوالعمل.!ستحيلةانها،قىالمطبطلباشبهانها،الموهففاحلك

سعىولقد.فيهالعمليةاللامساواةو(قعالنظريةأ،صاواةتغطي"جتمع!تيجبأر-يالسوداءالولىودباقةهوأخبراالبسيكانوان،لذا.نه

،اليومبانسان-التعبيرصحأن-التمرديالوعيحصرلى5كامو0؟لحريةلنملجذريةمحاولمةكلبهانشيع

انه،وجودهتاريخفيمحنةاشدفعلايواجهانسعاناول؟عتبارهاجزاءنشرتالتي(الاخيرةالفرصة)قصتهاخراسارتركرسولقد

منظمةمقاومة(كبريملكوواقعه،المحريةعنثقافيةصورةاكمليملمكالار!ي)مسرجةفيسيتناولهااتبمالقضيةذاتلطرحالمجلةوعي

يجنحكاموانبيد.الثورةهواذن،تنروعوضعهف!ن.ارادتهضدلمتلالملتزمالجمعيالعملفيوالغاياتالوسائلمشكلةوهي(القذرة

فياللبسدائمفهو.غريبةانحرافاتالىالثورةلمعنىتحليلاتهفي(1).والعدالةالحريةفي

فيويتأبجح.الرفض،انثورة،التمرد،العدميةالألفاظهذهمثل.المعاصرالبطلصازمةوعيفيالمئتظردورهيدرك؟نسارتراستطاعنقد

وهو.الوحيدةالعصركضيلةكونهوبينجريمةكونهبينللتمردفهمههذامنأبتداءعناصرهتجمعتالذي(لنضجخطنهايةفيياتيفهو

أنتهىماوءت(.الرفضىيرفضانيكادعقلهتوترمنالنرواتبعضفيبعضرأيرظالدينالاميربهببنثمالاوروبيينالروائيينبعضيدعلىالقرن

السياسية،ذتائجهاعنوتخلىالفلسفةمسؤوليقيرفضعندمافعلاايههألانسان)الاالنهايةفيالبطلهذاوليى.الدراسةهذهدينماذجهم

.(1)الؤنسيةالثقامية؟لكفصةجانبالىرمححفخالط-وجودا-بطلايقدمسارترأنهبذلكونعني.مرةلاولأالحقيقي

ءلمية،فروسيةاو،وثبيةلمحروسيةاو،دييوهملايستقطبه،لهلا.نبرير

رةالاح*الصورة؟عطاءدوراليهاانتهىالتيالوجوديةالمدرسة؟نالاشتراكية(الواقعية)مفتعلسياسمذهباو،رومانبمخيانيآسىاو

فالتة-،،يأسهنتائجمنبطلهاتنقدانتستطعلم(لمعاصرألبطللائرمةحسذهمنجوانبسارترعالجولقد.معا5وغنافقره.بكل،ماهوانه..

تحتمهوضعوهو.بنغسهالاعترافيرفضالانحلالىمننوع(لىذلكبهماالتعبيروسائلمختلففيكاملةحضارةعندهان!تصفىالتيارحشخصية

الغرببمالبطل(كتتفلقد.كل!الغربيةالحضارةاذمةبعيدحدالىفي،له"،،صركاتبلدىتوفرتؤلماو؟وةباصالةخاضهاالتي

يختارانالالهي!بق،فلمامكانجاتهكاملاستنغدعئدما،متأخرانغسه..والدرالاتالسياسيةوالانارة(الوصغي)والشحليلوالمسرحيةالقصة

الىترجعوان،الجبلدروةالىصخرةإحملان:سيزيفمصيريكادمشروعيتنهلشدةالسارتريالبطذكللهداولكن.الضخمةالفلسفية

وا،حضارةكلمجهودأتر(5.الابدوالىثا؟يةيحملهاوانمستقرهاالبتنسرمنساحقةغاليبةيشكلانهرغم،العالمهدا!يغرببايكلون

هيالغربتجربةبانمنا(برمانذلكانأو..انسانلى3ر،لاحرىالعاق؟لتلميد(كاموالبير)يبدأ"لنقطةهدهومن.انطزمينالواعين

؟للانسانالموحيدةالتجربةفيتكوبنالبطلالمعاصر.كخطالاسيالعزلةموضوعةيكشف(نه.لسارتر

تلقاءالجديدافصاقهفيجوابهيكونانالعربيللبطلماينبغيهذاظهرتجديدةفكرةوليست.بشرهبينلاتعبرمسالمحاتمنمؤلف(لعالم

صخرةفىالمتمثلعالمهيأسوءذ،ماضيهعفنمنمزدوجخطيرركامفلسفةالمححاضرالقرن(ثارجميعفي،حولها؟لوعيمنمختلفةبدرجات

.(2)لصماء21سبزيف.الاثارهذهإنسانلمتكويناساسيامحركامطلقاتكنلمولكنها،وادبا

صفدىمطاعمعزولبطل..الوجيدقي(لسمفونيةهـوحهيالعزلةموضوعة،كاموعند

00دمشقادكننحر(ظلم!نهيسبر،لحمهيطحنلحمه،ذاتهحولمغؤلياينحرك

ينز3أنحاولكاموانومع.لغايةلالسببلاولكن،متمرد،وأسفل

رهى،الكتابمناخرمكانفيلنصرد1فيآراءهنخلقث!لننا(1)عيثاحاولحين،داخلنحولة3المظالحركةصفةالمتمردانسانهعن

العرجمب.للثوريبىلنبةغارقةوالمالغرالي"!منتهىؤستبدوآراءاوردهكما(لحقدومفهومالتمردمفهومبين،موجودةنجبرفروقايبررار

ا!صصاا!طلىأز!:وهو"ا!للمئياوفا!ثهذا!ح(2)بينماضموربانهالحقدنعت!ان(؟لرقدانسان)كتابهفيشللرجماكس

.دص!1ا!او!-حرارةحتىفقدانسانبانهالحاقدعرفانهورغم،(؟)تفتحالتمرد

(نهاالعزلةميزات(حدىمناندلكمعيبقىفانه،السلبيةالقيمة

ءص************بر*م!****ير***يرءبر****ير*برء**عي!هـداالر!ة؟لواف(حديركونانلابدالسلبيهالاوضاعمنثفق

حديثاهـرىأيئلهابخرارهيتحولىحتىلايبتالعزلة)نسانلانوذدن.أ!مو!ىلا

امكافلمةأكلعنمعزا!فيألخيبةتكرارالاماهووالحقر.حقدالى

ءرتبرإإلىضنر!لدش4لابعيدحدالىتفيد84؟"،"ء!غ!*؟ولصالؤرنسيةوالكلمة.للعمل

أأررارآلىوفققدكاموولكل.العاطفيالاسترجاعاوالىتكرارهذا

أ!ررىااسخم!اعزالذيالديواتأؤحبحملمماافى(انمرد1الانسان1ءندراستهخلالمنبطلهملامح

:(!كراققفياوهريبة(د!!مة!شاء!أق)يلاةمحرف،متفاو.نهظلالارعيدحدالىجاءتالتيومسرجاتهفصعصه

زاص-سمبهلال؟الوجوديألبطلبروز!-أل!-أب-نمئيمحقدفح!كرلس!لقد11لم

؟بصف!بذكرهـ!ااكح!-:!اولخذأدي!تالوجرالكش.ابىعنرالمذهبيبمعناه

للملالنتبالعامدار"نرطلم!ق.ل75؟إ-عر؟-.
........البحثتكامللصرور!الجطلهداملامح

ر!هوالأج!+،)5يحء3ع3اهلححبهكتانقرا(2)

96



أ--ا
قمريا،لينااقفزفا،ابناأكبى.هجتتو

وصور،ضياءريخبوعيسةالليل!ذأفجرت
الشنسسررأسعلىالبيضاقدامكوانزلقت

منحدرثلمي-،البابفرجةمن،الكوىمن

الشررمنمفزولة،فضةحبالىواسقط

*،*

!علقه،شباكنسساعلى،الصيففاكهة

معتق!4خمرنا،الكرومعناقيدومن

"مزوقة،مضفورة،وردناسلالهذى
،-
منمقه،يحكونها،الهوىاحاديثعنا

ملفقةوقصة؟صادقمةفقصة
إ

*،عي

عزلمنديل،الفجرقميشس5ش،لرقنالوأا***-*علاعلاع!**
وقبل،عناقوهجضيعتنماحترقتو

ومقل،ضلوعخلف،سرارناأوإختبأت

لننا،،مامنعطففيياتحملللعلحدللالل!للمرجخر!!ر
سع!لفحومن،صنابطتمى،حلعما.!الوا.1

تقتطفو،شفاهناعلى،الواعيد

الممزقهقلوبنامن،الحياةونطعم

القلقجمسسرعلىتلقينا،النستاءكابة

المزقدلمبى،أكفنامن،)الترابويلقف

عسرق،يدينابأ،جبلناها،الارضعناصر*!*-!م!*كة**
مصفقهبحيرة،نسااحلامفى،اوانت

ياقمر،اليناواقفز،سطسوحناعلى،فاهبط

غجرأهواعالضيعةزرعوالو،عشاقنل

القدرمع،رأعفصراعا،الارضفي،فنحن

مغرورقهجنة،يدلى!امن،تصودحش

***

البشردنيافى،الاسفار،ءغامضةيارحلة

خبر،ليهـالين!منواحمل،التلةتسملق

المنتظراللقاءالى،جدارناعلى،واصعد

معتقهوخمسرنا،اكوابناتوهجت

معلقمه،شباكناعلى،الصيففاكهة

المصوفياـلباسطعبدحمص
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**كله؟،***"*******ك!**،*كلي*****،*كلي*ميكلي؟ير*حم-******ير**ملاء***ء*ء**،*ت******،،*"***،،*"***2

:"

":لالأيخر!امحص!ما
ممهظ !صصص"ص-!..كه"**""* نحزإمىهصهه!حصر3

مما ثء-،،م!،،"4،*ميمحغر،"*4كلعيء**"*************؟كه**

ا!!ةودي)).."(عمر)؟حتههاداررلمةاطرت"كما.بة"الرقصه..فبعضدخلالذيالشخصغيربانهاحىليقومنفسهجمعحين

...الملعبةفياشراكهرفضنلالهنبناتمجموعةمع(سامي)نثاجروقد،ظرومفر!في+لاشارة-تقفاح!اناجازمةتأفىأك!الحقائق

منكانتايومالارجؤحة))..((باللعبةوانفردنالبناتوانتصرتضصرفيكانتباشياءوواجفنهجديدةطريقميائحقيقةووزءوضعته

سمير()))رفض(1عجيببعف(دبهااشأثرائذي(عدلى!)نصيبئقلافلبهفىالقت-اليهاسعىحين-تكشفتلماولكنهاالغيب

صغبرةدبا((المعلمةوعيدعلىصىعاىوتمردالدراجةعنيفومأنبعدالاحلامفيلهيحدثكمافاغرةهوةالىيشدهبهاحساسود

اكثرلاتورثدخصومالها..حلوةودفيا..النوازعكلفييزتجسدوير!ععينيهميفركاللحظةتلكفييستفيقكانولكنه،ثقيلعشاء.

الدنياهؤهامر(دلعبمخهوزوج...توانفيتمحيخفيفةدمعكلنهـنيئعتؤصمليلاوقليلاالغرفةموجوداتيعيويبدأالمخد"عنراسه

اليهبموللقيفكانهاصكلنتناديهم،اسماءهم.نعرف..وهـحدةواحدا...الثقلربقة

واحدعنتصفحانالمعلمةلنرجوايضامكانهامنوتتدخل..بالحلوىفيالرق!ةتكونانيمكنولاحقيقةكانت،حلماتكنلمهذعولكن

وشحيز،المبار.؟تفيللبناتوتنتصرم!سانحباكانلانهلعبةمنتحرمهةلاأختفتعيناع..اختصاصيوطبيب..طبيبعيادةفىمنهنافصحمكان

..فتصفقز،-..علمبمغروريخالطهماوئقةبهدوءيقولوراحطبيةنظارةوراء(لخبيرتان

اصبح"قات..؟الدارهذهاصببتالوتفعلينماذ؟مرةسألهامعكساجرب..أباتصبحانبوسعكي!نلقانهاقولاناخشى"

ننشيءلاولماذا":بضرورقالزمقليلاوسكت."الروضةفيمعلمةننجحانونرجو..الاملخيطنقطعألايجب..المعلاجاتبعغي

علىتنغلبانمحاولةوتقول"؟دزينةتكفيكهل..بيتنافيروضة-.."احياناالمعجزاتيصنعفالعلم

منهئتجعلاربعاتتزوجانفيماراـيك..واحدصفالدزينة"خجلها..احياناالمعجز؟تيصنع

".1صفوفلاربعةمعلماتاربعيقال؟نيمكنالتي"احيانا)،بذيولىتتعلقرفيعة!لشعرةاجل

يوحيحولهمامافكل..وبساطةبعمق..سعيدينكانا.ويضحكانمايزالة(دتلم.."المعجزة!نقعالاحيانأكمروفي"..استطرادابممط

...كنيرونكميروناط!لحواشيهافي..!ميدة!ومةفياخمالاتسضدظاوفرالانسانيعيشوقد..ألانسانيةالاممناـصغر

..اعوامثلاثةطنلةضاتههذهولم..علميةمعجزةدنرقنا-يعيسكانلوممانسبتهالعلميحددلا؟مل

جممي؟السلمنزلولمابهدوءوانسلوصفتهحمل..لملطبيبشيئايقل

..ا!واجلهاوالتحفت،اكواجالروضةمنخلاللأتخرحتاعوامللأثةث
ءلى.حملتهاخفيفةريحالىبهاوالقى!دعكها،يدهراحةتأكلبها

..ومازنميحمالقممننسقطالحل!السنانوادندات
لم.بصورةثقيلةبهاحستطريقفيبيتهالىمشىثم،لاخرجناح

الدزينةحكايةوتستطيع،فبهتاننكنةايةتسنطيعاعوامثلاثةوفي؟ئفها

..طلائعها.فهللماذاحساسةتصبحا/ن

هوويكونمباحكلمنالثامنةمييبلغهمجلجلمرحجرسصوت

..زوبخهتحكللىمعلىزوجهبجوارويقفسيجازتهقيحملثيابهارتداءمنانتهىقد

(لالرةحياةفيانلولاالمشكلةثوبيلبسلمفالامرذلكومعالصنجبرةادر؟وستتجمعيهفيرقبانألاطفالروضةعلىالمطلة؟لنافذظ

..والزوجةالزوجبعدي-كأابعادا-اسرةاية-الثرقيةاحياناانتظامهامنيفسدمسقيمةضفولىفيلتنتطموالشقراءالسمراء

الايراهنلائنقيقاتهعن(ربع،عمته..وامهاامههناككانتاكبرقلبهامعلمةوراءغرفةالىوجههـتهمنهاكليماخذثم،مشاكسطفل

..البالونمتنفخاتكمنتلهفاغارقتينعينينفيوبرشبحبثراعهزوجتهويلف..امقلبمن

لفظية.العوبةالنكنةتظلانيرفضنجميعااولذك"!اطفالناكلهمهؤلاءيكونلو":يقول

واحداهويكنالم؟..النأسيتزوجلهذااليس..زواجعاملكلولدالتيالساعاتفيانهيعلمانه.حياتهمامنجزءاالروضةباتتلقد

راضياابوءوكانالظهورتقصممشوولية..؟شقبقاتواشقاءلسعةمنبتفصيلانهالمدرسةيومتعيتنىالنافذةعلىهيتكونالبيتعنفيهايغيب

يكادولا.اليومفيمراتعشروتقعدشفتيهعلى"اللهنشكر"تقوممرةمنوكم...الغداءمائدةعلىتقصهاطويلةحكايةتعيه،وجزئياله

بأحداليدياالحياةزينةمنفزنا))يقولخىمجلسواياهيجمعهم.الاتملكلمانهاوعذرهااننافذةعاىعنهالاهيةوهي؟لطبخةاحترقت

؟..سعيدامياكذلكأليس..عليهنقدرالذيهذا..شطريهافي(مها)(بد!تلقد"..والنهايةحتىالرقصحصةتشهدان
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فمنعتءالجديدشعورهلمستهيلواكذريشقىوور..الجمعوتحبالصعر..بجيشهمعتزأفارجيلتهمنطويلانفسايسحبتمويضحك

يفرضحقبأكي.الصغارجيرانهاعليالحبهذااغداقعننفسها؟سكتهالك"فقالتشهرقبلخاطفةخلوةامهبهاختلتلقد

صغير،محبةعنيمتنعانلايستطعنفسههوانه؟الطزمهذاعلعياعاقرفييخرورلدطبيبخن!ا،بنيياامهاتونساةناتحمللمزوجتك

الاخو،رألىعلىمسحلو،ابتسههـلو(حدلوتصرفانهستخضعفهلامهاسكتكيفيصريولا.."تستحيكنتاذانخن!اامهادعاو..

!3لعرفلتطويلات،يفعلكمالعبالهماشرىلو،أخوته؟بناءحمللوشأنيهذا":مخنصرةبك!مبخشونةردهاكيف،ليوم2ردك!!

...الرثاء!؟..يواسيممااكثريجرحفحبشكلالاتنعاط!كيفتحاصركيفعرفتلذا،أولاشأنهاانهعلىتمرامهودكن.."اظ

فلنذلكومع..جميعاالناسومن،!هلهمن،منها-سفضهانهستقولهذهتهجافقد...نصمحةشكلعلىباهات!وتلقيصوجته

يمنحانعجزالفيهو...الزاويةهذهعناليهالجمععنظرةتحيدعلاحيتياكدتالفحعينتيجةوان..ا.لطبيبقصعتبأنني!مكفل"

مرةجراءاربعةانثاهيستولدكلبايمنهافضل...ابنازوجته"..ط!مومة

!إواحمهعار...الاهانةعنهاغسلتبانهافنعتىنها..و؟نسحبتقالتها

تمدواحدةايةمتناولفيسيكون(لطبيبكشفهالذكيهذاوسر.يحبالعادةفيانهيفش..وصوتها..منفلتنىعيناهاوكانت..العقم

انهامقسمةالعاقرسبةعنهال!مدءزوبخهمتنبريعالمهاالىفصولهارمعتيهافياحسولكنهرجولتهبتفوقضمنياغراففهو،ضعفها

يأتياللواتي*مهات،ككلكصديقاتلها،واخواتهاكاخواته،كالاخرياتولاول...اهينلو-لئيمايكونانيستطيعانشنتحدكي..النحديطعم

يعلق(ملفيالموجوديختصرنو؟للواتي..الزوضةاولالصئلىانوخاف..تمتحنهالمسؤولياتبانوشعر..*هانةمنهالمسمرة

..والسمراءالتسقراءبالر؟وس..التجربةمناصغريكون

الكئيبال!ئماحساسهبهايدفعحيلةءكده!التي؟لمجلةكانتفياررخنالاسفلتعلىدعساتهمناثقل،فقيلةروحهجمانت

زوجتهسؤاليماصردالامنهيصبلمغداءبعدفراشهعلىملقيوهو.صيفظهيرة

مدرسييومانتهاءمعلنايقعالروضةجرسوكان.."+نكلمالك"بشكلذاتهعنيعلنكانالطبيبعيادةمنحملهالذيالركأن

انتهاءبعدلهايحكيبنهم.لقد..الد(سمدلاةكالعادةوزوجتهالييهرولونهـلذينالرجالهؤلأءمنلكلوييدوعقمهيفضح

فبمتسنراسابيعتركتهالويضيرنبمماذ؟نفسهفبمقالولمكنهالطعامالىشوقايموتواحدهذأ،الحلوىاوالخيارهـوبلخبزبيؤن!3

القدرةيجدلمولكنهلكلامهايصغيانعحاولاوتجلد..الجميلوهمهأ،وافلالساوضجيجاصخباحيا.لكميملأونالذيناطفالكممنطفل

يصرالذيخالدولقصة..الصغاراصدقائهالاخبارليضحكنفسهفي.متسعفيهاويظلوألافلاسوالضجيحالصخبتسعسعادةويملأونها

هـلىقسراتجلسيجعلهاانعلىويصر،الروضةالىقطتهيحملان؟..الدرجةهذ.الىالاطفاليحبانهص!حهل

...-+!ر!م-.!ر.ء...مي!ييسم.-5ء.-،.-ه..اكونهلنفسهبللم..تمامااحساسه.يفنحنلمانهالواقع

:؟..ابشااصبحلملونعيسا

والالسلام(لعرىكئ!هـحموعمة4العا!يموقفهتحدرالتيهيالسؤالهذاعلىبصدقظلاجابة
..بديهيشيء،نعملاجابالاط!لتحبهلنفسهثلملو..الامرمن

اللطيفة4المخلوقاتهذءان.."؟الخبزتحبهل"علىجوابكمثل

علىأ(لمطلبيتهفيد؟ئمةواثارةمتعةمصدر؟وليست،تملااتبهجه
فى.لمن!صدرالتيالسالفةبالصيغةسؤالهوضعانيسبقلممولكنه؟..الروضة

كاأهيوظيفنهمهذه،لينسلوايتزوجونالناسان.محددباحساستجبهه

يبدو4كماوبلادبئ"ابراهيمبابي"ينادىانمنلفخرهادعىوليس

003؟لدكنور:تاببفالمسلمونالاخوان41وهم،ءوواواصبهباصبهلايمسكون!ن!اس،عق!دةلهتشكللم

الحسينيموسىاسحا!-ثانيةط!عة-،......

دضولهمالاجتماعي4حىمنيجدونولكنهم.."بليدلماذهـالت"لايسالوله

015الحسينيموسىاسحاق"الغربنظرفيالاسلام12يخصمنهيسمعواانررفضونوهم،"اطفالارزقتهل"يسالواان
015الحسينيموسىاسحاق"العربيالفكرازمة3الموقفوهذا.مثلهمواحدبانهالناستقنعالتيالضمانةكهيأالئعم

ا.سيد(لاهل..عبدالعزيزتأليف)ع(الحسينبنزينالعابدينعلي4زوجتهتسشسلموفد..بهايحسيكنلمتعقيداتفيسيزجهالجديد

125رشدانسليممحمدتأليفالنبوةط!لفي5هذافتقولعليهتهونوقد.الطبيبكحصبنتيجةاليهايلقيوهو

001فارسنبيهالدكتورتأليفالعرسة؟لزاويةمن6انصياعياطابعايلبساندينجحمهما؟ستسلامهاولكن.."قدرنا"

..محتدمةداخليةلاحساساتخارجيةقشرةحتمافهو
ا.عالقاسماليسالدكتورتاليفالعربيالعالمفيالحريةمعنى7

انها،انثىقلبمايستطيعاوسععلىالصغارتحب..امهبم

.415حناجورجالدكتورتاليف(لثورةمعنى8،سبطلبطريفالىعنرر-ارأسينانجهدفلناطفالاررقضالومرةمناكثر

417-عحناجورجر9الدكتتأليفالعربيةالقوميةمعنى49طريف،ءلمبال!معن!حثارألينانجهدملناطفالارزقنالومرةمناكثر

.15حنا.جورجالدكتورتاليفالمتحدةالعربيةحولالجمهوريةخواطرا00؟ونختارالروضةسجل

175حناحدرجالدكترنليفالعريةالزاةم!د(11:فهوكابرفمهما،تعقيدابزيدهعاملايضاهذهبأنوشغر!لروضة9

سسهيرسسيى-حه!مم..ةوتداعبذاكهذاتناديالنافلةمنتطلرأهاكلمابالغصةسيختنقحتما
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3!مم!مم!هي5ه!همميليممي!ح!55لملي

سدلىقيمرارخ!--

الحديقة،زهويجرحأحدو.الترنحثقيل.وجعت...ياصديقةانا

..الرجاءهلالحتىويمسحقشروريبكل(مسيريلحظهنزوة،غريبينلقاء

ياصديقهلقىانتتكونينمقصدبلا،غروريبمل...الحقيقهوراءشوقوهجرة

حزيلهطيوفوحدسالموعدعنالضفافحتىاسائلولفظهووهمضياعرفافي!

الطويلهالليماليفياشباحهاتنقلا.يديتتلقىراحةعنبرالشرقعنمزيقه.بقايا..وشىء5
..ناهريقهحكايا..ليلنجيمات

يعهالعر1،1.
حيوجر.بمىرا

مريبفراغومدأ،صي،.العميقهجراحيفينيرأنهاتنقط

الكعيبالشعوروهذايشرفهايمنتسألينىفلا،**

..يبغرنينالع!عوروراء

صدفهاية..لقائكحتئبقايايجررت..طويلزمانمن؟متى

***أا

صيري5تحدت!للرحيلقلاعرفصت

لانيلعدتسأليشفلاإ(الفهاظلالبعينيكفرشه." زورمي/على
كأسىسأفرغالعبيربلونحبودعوداالاع!حيللشمسىوقلت
.....ولهف"وحزنل!...ولاتضرفيتأني...تأني

بياسيجرحىواغسل.شعورياليكوشدتلدجمبلا!راعسوفي،/وللريح
منيحبكوأنزع

بعيداوامضيا،نفسيوأحمل)*!*المثرقالى

وحيدا،عمريعشتكمما،قضيلار)جمل. ..وحيدجمنحلمالى

..رالصعاعنىيسمائل الخريفؤوبزمان.ح

الحسقظافوبروت،العياءرواقيمد...الجراحجراححتىيسمائل

5!هه!!

يجفوانيستطعولمطويلةلشهورصدقا?2كانوالقد،.يدمناكراليهاواعادطسعىهاربةقفزتاذاص*تهواهعربهزهاليقوم*رجوصة

الر؟وسمجموعاتنظرهفيواستعرض،مابتسمالممدودةالايديهذهبينقىوغانعيناهكانتيدهفيا،جلةكانتوحينالارجوحة.الىبالقوة

يحب،لانالفرصةيعطونه،شيئايمنحونههؤلاءان...فتنهدالصغيرة..تفكيرهعذ؟بمنتريحهلنرلروضةمجاورتهانف!وفكر..السطور

وبينبينهفيمااصساسهصقيقةتبدلانلايمكنميهالطبيبوشهادةالنافذةهذه..وعرضاطولافيهزوجهعواطفتمصسجق!عاباتتفقد

يتركونالاطباءان..؟الطبيبيظلملماذاولكن..الاقلعلىنفسهوالانصرافالدخولجر!ىصوتمنهابلغهلقد..كثيراستعابه

..اجلهمنتنرانمات!ستحقللحياةليظلللاملوشيئماللعلاجشيئااذنيهاختلطوفبم..الساعةضيقهبالدويماضاقولكنهالاياممذاتفي

يتقبلانو(ختار.1الوصفةومزقالاملطرد.؟معاصدمافلماذا..فهرعواالصغارلتحملاقبلتالتيالمسيارتباصواتالجرسصوت

01الحياةبعدلكافراييتقبلهاكماالنببجةولعلع..بالهدوءيوصيهملما،تالمعصوتوارتفاعصاءببئصا!لحين(ليها

تلتفتوكانت.."ساميالسلامةمع،مهاالسلامةمع"زوجتهصوت
البسمراءالر؟وسمن!لمساحةوحلت،الا!واتسكنتقليلاوقليلا

بل.يغلقهاولم..النافن!عنبرتدلمصاحبناولكن...والشقراءوحقيبتهفطتهبحملينوعخالدتظر؟*"بر"رنقولو(خرىلحظةبيناليه

.....ولما..دقااعصابهعلىروراسهفييدوراشوياوكان.."معا
ولما..طويلاالحسبيهواصصنتهاودراجافهااراجيحهايستعرضومف

..ي!ريمن..تمعلمبهـلمةشفتاءاختلجتحاتينبعينينمنهاتملى..النامنةليغلقبلصجلا،،هومأنفيفيالحاحهافياسرفت

...ا!اورةعنوابغدتفهمالمالهييا..الصبيانياتهذه،نوتكفقليهلاتعقلفيلهاليقول

..والاملللصغاهـ..مفتوحةوخلاها؟بمدالحمقاءهذء

مصراعالىالدءومدوضيقبعصبيةقاميدهمنتشدهاقبلتولما

عبرامسمبرتارتغعتثمالاسفلمنلهلوصتصغرشةيداولكن،باغلاقهيهم6لنافرة
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3!مم!مم!هي5ه!همميليممي!ح!55لملي

سدلىقيمرارخ!--

الحديقة،زهويجرحأحدو.الترنحثقيل.وجعت...ياصديقةانا

..الرجاءهلالحتىويمسحقشروريبكل(مسيريلحظهنزوة،غريبينلقاء

ياصديقهلقىانتتكونينمقصدبلا،غروريبمل...الحقيقهوراءشوقوهجرة

حزيلهطيوفوحدسالموعدعنالضفافحتىاسائلولفظهووهمضياعرفافي!

الطويلهالليماليفياشباحهاتنقلا.يديتتلقىراحةعنبرالشرقعنمزيقه.بقايا..وشىء5
..ناهريقهحكايا..ليلنجيمات

يعهالعر1،1.
حيوجر.بمىرا

مريبفراغومدأ،صي،.العميقهجراحيفينيرأنهاتنقط

الكعيبالشعوروهذايشرفهايمنتسألينىفلا،**

..يبغرنينالع!عوروراء

صدفهاية..لقائكحتئبقايايجررت..طويلزمانمن؟متى

***أا

صيري5تحدت!للرحيلقلاعرفصت

لانيلعدتسأليشفلاإ(الفهاظلالبعينيكفرشه." زورمي/على
كأسىسأفرغالعبيربلونحبودعوداالاع!حيللشمسىوقلت
.....ولهف"وحزنل!...ولاتضرفيتأني...تأني

بياسيجرحىواغسل.شعورياليكوشدتلدجمبلا!راعسوفي،/وللريح
منيحبكوأنزع

بعيداوامضيا،نفسيوأحمل)*!*المثرقالى

وحيدا،عمريعشتكمما،قضيلار)جمل. ..وحيدجمنحلمالى

..رالصعاعنىيسمائل الخريفؤوبزمان.ح

الحسقظافوبروت،العياءرواقيمد...الجراحجراححتىيسمائل

5!هه!!

يجفوانيستطعولمطويلةلشهورصدقا?2كانوالقد،.يدمناكراليهاواعادطسعىهاربةقفزتاذاص*تهواهعربهزهاليقوم*رجوصة

الر؟وسمجموعاتنظرهفيواستعرض،مابتسمالممدودةالايديهذهبينقىوغانعيناهكانتيدهفيا،جلةكانتوحينالارجوحة.الىبالقوة

يحب،لانالفرصةيعطونه،شيئايمنحونههؤلاءان...فتنهدالصغيرة..تفكيرهعذ؟بمنتريحهلنرلروضةمجاورتهانف!وفكر..السطور

وبينبينهفيمااصساسهصقيقةتبدلانلايمكنميهالطبيبوشهادةالنافذةهذه..وعرضاطولافيهزوجهعواطفتمصسجق!عاباتتفقد

يتركونالاطباءان..؟الطبيبيظلملماذاولكن..الاقلعلىنفسهوالانصرافالدخولجر!ىصوتمنهابلغهلقد..كثيراستعابه

..اجلهمنتنرانمات!ستحقللحياةليظلللاملوشيئماللعلاجشيئااذنيهاختلطوفبم..الساعةضيقهبالدويماضاقولكنهالاياممذاتفي

يتقبلانو(ختار.1الوصفةومزقالاملطرد.؟معاصدمافلماذا..فهرعواالصغارلتحملاقبلتالتيالمسيارتباصواتالجرسصوت

01الحياةبعدلكافراييتقبلهاكماالنببجةولعلع..بالهدوءيوصيهملما،تالمعصوتوارتفاعصاءببئصا!لحين(ليها

تلتفتوكانت.."ساميالسلامةمع،مهاالسلامةمع"زوجتهصوت
البسمراءالر؟وسمن!لمساحةوحلت،الا!واتسكنتقليلاوقليلا

بل.يغلقهاولم..النافن!عنبرتدلمصاحبناولكن...والشقراءوحقيبتهفطتهبحملينوعخالدتظر؟*"بر"رنقولو(خرىلحظةبيناليه

.....ولما..دقااعصابهعلىروراسهفييدوراشوياوكان.."معا
ولما..طويلاالحسبيهواصصنتهاودراجافهااراجيحهايستعرضومف

..ي!ريمن..تمعلمبهـلمةشفتاءاختلجتحاتينبعينينمنهاتملى..النامنةليغلقبلصجلا،،هومأنفيفيالحاحهافياسرفت

...ا!اورةعنوابغدتفهمالمالهييا..الصبيانياتهذه،نوتكفقليهلاتعقلفيلهاليقول

..والاملللصغاهـ..مفتوحةوخلاها؟بمدالحمقاءهذء

مصراعالىالدءومدوضيقبعصبيةقاميدهمنتشدهاقبلتولما

عبرامسمبرتارتغعتثمالاسفلمنلهلوصتصغرشةيداولكن،باغلاقهيهم6لنافرة
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.آ***،*،*كليكلهي،**،****،،**-*،***،**حي*كيكلثى***كلثي**،كلي4هه!كيي"**كلي*!ثى**!ىكلهيتكليأحي فسشسبعرعششصرنهسصررعحبضماؤعسما

سرعارهـ1!!سص43
سعكلنئمي*عيح!-بر*!عيبر*حمعىعم.-

"،*********"*ير**ع***،*8*ثء**ع!

المبهورينوهؤ!ءنستعرضا!نصافمائدةالىنجلسانلنافهل،الغربديارفيررسواالذينمثقفينامنكمرنفوستعتصرأزمةهناك

جحعوهاالتيومثلهاالعربحضارةنستعرض،وحضارتهالغربببريقالشرقالىيعوثونانهـم.ومثلهاحضارتها،الغربيةبالمحياةوهاموا

واجدر؟افمنبانصافهاوكانوازمنبعدتتمخض،والغرببينالشر!راهنةمقارنةعقولهمفيتضطرب

وخصائصهاالعربيةحضارونسماتانشعراضالىيقودناهذاان(لغربعنيصدرماكلتفضيلعن،عاجلةمحاكماتوبعد،يسير

الفكرية.الحياةمضمارفيالسباىهوالغربأليس.واساليبومثلافكارمن

الآراءالمتخلفةوالبلادالشر!الىيصدرالذيهوأليس؟الفكرية

حملجديدكتابالمعربامةبينانبثقالميلاديالسابعالقرنمطلعفيبئمساوهوالارحارالعقو)،ويخلب،وااللاتالمخترعاتليلمه،والمذاهب

ا!ولالعربيةكتابهو،ر؟فية،متجددةجدررةحياةفلسفةاليهمالغربيهالحياةفلتكناذن؟العلميبتفوقهتش!دالتيالصناعيهوكواكبه

سنتملى،يةفيبحياةوارهص،عقليةثورةفجرالذي"القرآن"،والسبقالنهوضاردناان،وآرائناافكارذاوةبيةوج"!مظاهرهاركافة

هذهالقرآن4!ن-امنبدهناثيكنولم.حينبعدثارها7منبعضاف،اصالفاءاوتردددونشيءكللن!خذ..تصدرماكزعنهاوكخذ

حينابهاالعالميئعمجديدةفكريةحياةا!يقالط؟لتمهيدالعقليةالثورةا!رعمنو!زار،وراقىحسنكلالاالفكرمهدانفيالغربعنيرلمصدر

الدهر.منقصيرغيرالىالفكرانصرافعلىدليلالخلفالىالبصرارتدادفان،الماضىالى

السلبي-وجههافي-المعقليةالثورةهذههرمظالستعراضوقبل..اد!فاويوانطلقانورعصرفيتجديتعدلم،بماليةمتخلفةعهور

حضارية،جولةفيالعاوم!خلالنجوسالفترةهذهقبلماالىقليلالن!دأنوارسواطعا!ارهممحشتقد!؟!ءالغربتلامنهيعثهاألازمةهذه

الشهـلياتمنطاغيةموجةالاممكلتكب!رعقليةفثتحكمتقدانهفنجد،!الحياةحر؟بحضارةيعثرواولم،سواه(يبصروافلمالغربحضارة

خاصةذلكاى3وقد،هاتقدخطاوغلتانبعاثهامنحدتوالتقاليديذكرمنكلعلىغضبهمجطميصبونوهم،ا!ها،و*قتفاء*حتذاءبله

القرونحت!النزعةهذهوامتدت،البيزنطيينوبعمهمالرومانلدىوان،الرا!ةحبا-شافيمنهـارل!فادة،ومثلهاالعربيةالحضارةباستيحاء

العالماجزاءبقيةتنحولم،(وروبافيالنهضةعصرومطلعالوسطىأرتهالذيالايجا،كاالدورويكبر،العربةالحضارةيرخصفمعطم"كان

نوعيةباختلافاننأثرمقدار(ختلفوان،المعوقةالنزعةهذهنيرمن.وا!ل!مالجهالةبحورفياوربافيهاتموجكاكتالتيالعصورفي

.الحضارة.هنابحديثناالمعنيينلمسواوهؤلاء

ومجافاةوالثباتوالتقليدالشكليةلنزعةخضعتالتير1الاقطومنانالاابىادويالمجلائ!رهذاحديرثئا.لينستهرفالذيولكن

اذ(عجبد!،العربي؟رآننافجمهاانبثعق؟نتيالعربجزإرةا!تطور،فكر؟وحظماتكمافيكنوزمنفيهابماحقهاالعربيةالحضارةيغمط

سلطانمنالعربيالعقلتحهـرير"ون3.القراليهرمىهدفاولىكانالعربانتجهبرمافاضحاواضحاجهلاءليهاهجومهتض،عيففيويحمل

الاف!عنوحجزته،ع!!2،حجرا!ماالفكريةوالعاداتا!ا!يداعلىبالهجومالشرممقبل،النفرهذاعلىوكان،حضاربرزكئوزافى

.الانسانبةو،لمعارلىوالانصال3دووالحقا)ؤ،بينيوازنألذيجمع)ـميالطردواتزاما،امتهحضارة

......(..ء.....والانصافالعدالةذلكقر،راثدها،زتعصبو!تتحبز!،منصفةادفي5
الم!طقي!والحججالععليهحاكما!اطريلىدلكالىال!رآنسلكوور

غ....لا.روتط!علىهـضشيإبعقل،عتساور(إطل!عاا!حجاهيم..كلاعلي!و*!رع
التقليدبارالعقلعنإمعص،قماعاسبلوكلالامثالوضرب

الحقيقة.ث.-"مندبا
علىناعيا،وابتكارادفاعلكلالمعطلةالفكريةاكظريةهذهءمالجا

قرعآيةمنفكم،النفوسفيالموروظتقدشةمحطما،وأهلهار-!رررنهدران،العلميةالروحبله،لامتناالوفاءاوالكرامةأمن،وبعد

و(تمييزدونآباءهمعيه(لفواماءأىوصبسوهاعقول!معطلوامنفيهاونضحيفندفنها،المظلقةالمشرقةوحضارتناالرأقيةالفكليةمقوماشاكل

اللهانزلمااتبعوالهمقيلواذا":ارتطورهـنةاكادراوتمحيصهل؟سواناهذامثليصنعومن؟حضاريتاريخاوتراثايمنفقراء

شيئايعقلونلاآبا؟همكانلواو،آباءناعليهالفيناما؟تبعبلقالواتمثلاعببهعكفتامبهانقنديخىاللاليني)1بترااو!وباهذاصنعت

امرناواللهآباءناعليهاوجدناقالوافاحشةفعلواذا1و"؟يهتدونولاوالانبعاثالنهوضعلىقوياباعثاالحضاريالماضياليسوبعد؟واخذاء

"؟تعلمونمالااللهعلىأتقولون.بالفحشاءمرلافي(را"انقل.بهـاانشيءفيوالعزةالكر(مةمنهلواخير(؟الآفلالمجدسيرةواعادة

."احسنهفيتبعونالقولإستمعونالذرن"لماننا-والحكمالفكرفيوالحريةالعدالةامةونحن-ونرددنقول

كلينسفثمومن،ارت!ليداصوليستلالقرآناخذالنحوهذاوعلىديل،الىمفتقرهرايقولمنان؟عامالفيمنذالفكرحريةاريجنتنسم

عقلهعنليكشفجنئذالعربيفهـب،النفوسفيقدسيةمنلهتبقىماالحصرفت!وىالفكرب!ريةامشناتمتععلىلادلة1اما.دليلالمسناوما

طلهقا.حراالمعرفةاجواءفيوليسبح،الغطاء.اتاريخاسفاروتملأ
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الذييزرعتهوالسبيلمملهوالذيرسصهالطريقينجنبانو؟عالىءناسمىالقرآنمثلزودتهانبعدجديدةفكريةتقاليدبهلتمسككانوما

والفكر.؟لعقلنههـةفيوءلمهحروفهمصباحعطلحينماالاالفكريةوالعاداتللتقليدالمحطمةبيةالعقبالمباديء

لا"ةبقولهوعقلهالانسانحوتفكيرهارادةاحترامعلىجهارةنصلقد.ألانحطاطعصورفيفكره

لم،والفكرالعقيدةلحريةجدامبكراحتراموهذا"الدينفياكراهمن؟لعربيالفكرالمتطورةالمتجددةالعقلية؟لمباديءهذهتحررولم

ولا.الفرنسيةالثورةزمنفي؟لا-العرببلادغرفي-العالميبلغهفيهغرستبلفحسبوالنورالمعرفةلاشعاعالمعطلةالتقليدجناية

التفكير.وحريةالعقيدةحريةلنورخالدااشصعاهذاالقرآنفيراءبزالالغربيونالمفكرونهذآاثبتوقد،الشخصيةواستقلالالتفكرحرية

آفا!للعربوفتح،ن2القرفجرهاالتيالعربيةاليقظةيرةهذهفيالمحربةالعربلدىكانت":يقوللوبونءوتاففهذا(نفسهم

بروائزهالرواديزودولمالطريقفتحفهل،مصاديعهاعلىالفكرفلم،السريعتقدمهماسبابمنوهي-البيزنطيينعكس-البحث

أ..وقضاياهابداعوم!وقوةوخيالهم،الطبيعيالروحياستقلالهمتجلىانيلبث

العقلطبععلىفعمل.كبرىاههيةوتنسيقهالفكرتنظيماولىلقدارنتيالحضارةتلكدراسةفيالعربيتقيدولم.الحديثةمبتكراتهمفي

ويتجلى،ومخالجالهوبحوثهوآرائهتنيهفيالخظاماستيحاءعلىالعردي،طويلزمنمنذالبيزنطيينكاهلاثقلت(لتيالتقاليدبمثلفجأةواجهتهم

وهيماتفكرهالسسعليهااقامالتيالراق!بةالعقببةالسماتفي1هذ)1("السريعتقدمهماسبابمنالحرهةهذهفكانت

منها:طرفدليفيالتطورلممعنىعلما؟ناادركالشفكيرءن؟لرافيالنمطهذاوعلى

هـنرائعةقفزةبأمتناالقرانقفز:الشاملالكليالنظر-ا(بنظرإاتالمعرفةلمعاالىفخرجوا،قرونبعدةالغربع)ماءقبلالحياة

شاملكليتصورالى،الحياةءنالحةئرةالواهمةالمتصوراتانئهتاتوتخلفاثواتهمقصوررغم،الحديثالعصرنتاجرو!تخالهاالشطورفي

لولي،واحوالهاجوانبهاكافةفي،وعلانقهاوارتباطاتهاالحياةءنالضطورطريقللعالمإضيئون"الصفاءاخوان"فهؤلاء.حولهممن(لامم

الصسورحدودمنتمثلهارررالعربيفخرجوتوضيحهادسملا(لقرأندربيريقول.والجوامدالمعادنالىيتخطونهثمالحيةالكائناتفي

وكان.والحياةالكونلقضاياالشامللتصور1الىالمحدودةالجزئية:"والدينالعلمبينالنزاع":لمتابهفي!مرلمكي

الان!ن!يةالحضارةفياسهمتالتيالعقليةالعربعلومالىمنطقه!ذامننظنهكناطالعلميةالاراءمنمؤلفالهمفينرىحينلئد!و،واننا"

نصيب.بأكبرو*رتقاءلنشوء1مذهبانذلكوكلن.العمرهذافي(لعلمنتلالج

الىدفع،جداومبكرةبعيد"نقلةوهو:الموضوء!حالنظر-3(،مدارسهمفي،يدرسكان،حديثامذهبايعتبرالذيالعضويةللهـلاشات

واعتماد،وآلألهيلاله2خلالمنخالقهالىالمؤكلنتعر!ضرورةتكوينهعلىبتطبيقهوذلك،ا!يهوصلنامماابعدمدىالىمنهئ!بواكانواوكد

المتيقنةبالمشاهدةالموصي،والتبصرالمشاهدةعلى(لقائمالمبحرالايمان".إضااوالمعادنالجامدات

فانظرواالارضفيسيرواقل":العقلمعالبصراستخدامطررقءظتطورادراكالىقرونبعدة"كونت"إسبق"حادونابن"وهدا

.."ويقبضنصفاتفوقهمالطرالىيرو(اولم"."الخلقبداكيفالحققةفيوهو،الاجتماععلمفيالعربسبقفيحققالبشرية(لحياة

وكذا."رفعتكيفالسماءوالىخلقتكيفالابلالىينظرونافلا"والعواملالمجتمعاتتطوريصفالحديتبالمعنىاجتماععااول

فييسيروااف"":العقلمعالسمعباستعمال*مرالايماناءتماد.؟لتطورذلكفىتوثرالتي(لمختلفة

وباشعمال"؟بهايسمعونآذاناو،بهايعقلونقلوب!"مفمكونالارض؟والركودبالجمود-ذلكبعد-حضارتناتوصمفهل

تعلمونلاامهاتهمبطونمناخرجكموألله":العقلمعوالبصر؟لسمع،الايجابيالميدانفيالقرآنأثارهاالتر9العقليةالثورةمظاهراما

وفي،"تشكرونلعلكموألافئدةوالابصارالسمعلكموجعل،شيئايحتل"العلم"اسملتجدانكحتى،جداكثيرةآياتفىفىتتجلى

والة!ؤ(دوالبموالسمع(ن،ءلمبهلكيسسماتقفولا":الآيةفيهمنثورةفهي"العلم"(تمشتهاما،الملإةتناهزمنهكعيرةمو(ضع

النظراصولجماعهىأصولثلاثة"مسؤلاعنهكاناولئككل.المجردة(!رفةعاىكلهذلكفر،و،،لقى.ذلكاضعالى

ادلمب:مرةخمسينزهاء(لقرآنفىوأفعالهباسمهفيودالعقلذكراما

ليسىماتقفولا")بقيئالمومالمعالحقالاألانسانبنبعألا:*ول.بمايزخرلنى1لإخرىالعقليةالمدلولاتعد(

."علمءلكمنومدلو!لهماوالعلمالعقلذءرءلىالقرآن3الحاف!عما،واضبم

الصحي"ارراووهـةهوالحقهذاالىالوحمولطريقانالثانيالعوبىالفريالم!ميمفيوالتفكيروالعلمالعقللاههلامب!زضمنر،(يحاء

الصحيح:و(ننفببردبقولا،العقلىالدين":العرب!،؟لنبرعقولمنذلدءلر،اثلوليسى

.والمشاهدةالحسيةالتجربةطريق:فالبصر."لهعقللالمن

العقلي.والتمبيزا*فيراطريقوالفؤادهذهوالتفكرالعقليحلوهوالخال!؟لعربيةكتل!صئعماذاىتو

مااوتجربةفيهليسفيماالصحيحالخبراخذوالسمعآفو!وفيم،ا!مودواسباب"ةقليدسدودحطمانبمد،(لمئزلة

؟لعقل.الابلألاوشا!الفكرحربةغلهل؟*طر(فمتراممةو؟سعة"عقلبة(لعرلى

المث!!دةهذءطريقءنالحقالىادصولفيالمسؤوية:اكالثو؟لقرآن،الدبرء!برمواانالغرب*مثهمر،لنفراحلوكما-التفكيرملكة

)1("مسئولاعنهكاناولككل":المجح!والتفبروقمه،ثلهاعتنارغرالناسىبقسرامرهل؟مراصعهوراسدستور.

مباديءمععقولهمتفاءلتممنوكعيرالفادوىعمرلناضربولقد؟؟لحلالطهرضالفكربحرلةضاربا

و(لفكرالوضاحةالمنثجيةثرالجبةلوريعة1اكماذيمالعةاي!ةالقوآنىزاا!رحرسةفيم،لدة4الضسةالعي6عا!ا0تضم!.!؟لذى2ناثرائا

الغمراويالكوئيةاللهاياتفي-)1(.721صلوبونلغوسشافالعرب6حضار)1(
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مننقضيونهـاد،حضارتنااستعرضنامااذاالحرةبناوتستبدفييتلجلحفيماالفهم(لفهم":لهلقاضعمروصيةفمن،اليقظ

ثم،الفكريوالازدهار،وصربالتالزاخرةصفحاتهانقلبونحنالعجباعمدثم،ذلكعندالاموروقس،والاشباهالامثالواعرف..صررك

منذ-ويقظتهالفكربحريةتنعملممأمتناان:الغربتلامذهمننفرزعمنقرأنحائباحقاللمدكليواجعل،ترىفيمابالحقواشبههاالله.الىاحبهاالى

؟..الفكرحريةتسعفهالمانحضارتناتول!دتكبفترى..عامالفي(1)..اليهينتهيامدابينهاو

الغفلةظلوفي،الافواهق!3كا/لوستحتتتكونانالممكنمنو!لالارتباظفهمعلىالقدرةالعربيفيالقر!نأثر:المعللالفر-3(

؟..والركود،وتدريبهعلىالمتواليةالعقليةبلفتاتهوالمسببوال!مبب،والمعلولالعلةبين

الشامخةحضارتناانيحتمماوهذا،-بمقدما:،!تقاسالئنتا"لجانفيالعلةالتماسفناساسعلىالتفكيروتنسيقالصحيحةالمحاكمة

المعرفة.وتتعشقالعلمتجعراقيةفكريةبيئةفيوازدهرت.شاتانتسليمعليهيفرضطلأ،شلنكلفي(لبرهانوتطلبقضيةكل

احرثونرايعلىالعلماءمننفرحملمحاولةفيا!ننصرفاتبعضوماالىلسهوجودعلىليستطالتفكرحباللهيطاقبل،ومثلهبعصدته

الخطفيت!ثرلا،عابرةوظتات،الحكامبعضمنفرديةتمرفاتالا:معللميمريقينعنالاإ؟منفلا،ونعمائهبابالهقدرتهعلى،ب!لائه

قارإخنا.فيالفكرلحريةالعاماهتزت؟لماءعليهاانزلنافاذا،كأخاشعالارضترىانكآياتهومن"

الغربب!ضارةالمتيمينءننفرإصفهاالقيحضارتناتقريماردؤااذاافحسبتم""قديرشيءكلعلىانه،الموتيلمريميهااحصالذيانوربت

انه؟بدعهاالذيالشرقوينعت"ال!ريلة4الشرفتالحضارة"ب-الهااللهمععيدومن"؟"ترجعونلااليناموانكعبثاخلقناكم،نما

كونيا"انتصاراوءهـهذاالغربم؟ارتهوالىكام!رارسطوبتوصبلىقنيم"."الكافرونإبئاحعلاانه،"ربرعندحسعابهفانما،بهلهبرهانلااخر

العالميةالحضاراتمضمارليادتهالذيالمورءلىنطكعانعلينا...العربيتفببرديخثارالظرآنبهايعجالمتي91اوأمثاالنصوصبهذء

عنه!يجيبناماوهذا.الحضاراتبيناكفردا-لوبهاوعلى،آنذاكالبرهـانوالتماسرتكلفي؟لعلةعنبالتنقيبوالاووتمامالكاف

صبالحقيقةوضعالضو!؟نفسهمؤمئصفمفكو،واضحةاجابةوالفعاليةالضشاطءنمتقدةشعلةغداوه!ذا.شانكلفيوالدليل

جلدتئاابنساءببضم،هـو،لحضارتناانصافااكعرفصس(ن،عينيهفنونشتىفي.ساجهءنالمؤلفاتألوف؟لرائعةآءارهلناتروي؟لفكرية

قنبلأوهاكئوزهاجهلواقد..ام!محضارةمه!منالمعاولحملو(الذين.الحياةصرولىمختلففيوالوقائعالاحداثوالوف،الثقافة

.."جاهلصديقمنخيرعاقلعدو":قالمناللهورحموعقوها:(لمتاملالفو-((

ولدرهاالفكرعالمفيحضارتنااسلوبمجليا،لوبرونغوستا!يقولواستكناهالكونتأملالىالانسانداعيةلتترىالقرآنيةالنصوصان

ءلىمعتمدينتلاميذ!لانواانبعدلعربى":العالمتحضيرفىالخطيرمميزاتهاوادراك،النفسعلىالعكوفوالى،خصا"لصهواكتشافالس(ر؟

منخيرو؟قىصدبةالتجيانادركوا(نيلبثوالم،المونان3تتالايرمانمنزلةالىبهذا؟لانسمانليرقى،و(سرارهاوخبايماوسماتها

القرونعلماءصر(لحقيقةهذهابتذالمقيبثومافعلى.امنبافضل:الاصيلةوغايتهاونوازعهاالحياةلدواهعالحقةوالمعرفة،ملالمطالمفكر

،،بيكن"ار،إصى.وملموهاانمل2سنةالفاوووبافيالوسطىسنريهم"؟تبمرونفلا1انفسكموفي،للموقنينآياتالارضيوفي"

ركر،همااللذكل.ه،والترصدا،صجوبةاقاممناو!،ا!له،العمومعنى."الحقانهلهميتبينحتىانفسهموفيالافا!فيآيلاشا

المسومإفنم-لىانيجبولكؤ،،الاستاذمقام،الحديثةارملميةاإغاهمواسرار.الكونمجاليالىارننعرفالىالقرآنركلوةافضتوهكذا

ذلك،ممالرثىهذااوء،وقد،وحر!مالعربغملص.كلهذلكبأنالتفاتوهوالا،مرةلاولعليهجمع،رائعفكريغرضالىرالعربي

فبعد"لدههمو"ولاسيما،ب،الكلمولفاتسوادرالذو،.!العلماءجممبعوالنظرياتالاراءءنيرمكنماكلوعوينالكونهذاتاملالىوالعقلالفر

درجةارف!و5و(لترصدبة41!معلىقامماانالشهبر.العايمذكرانينطويوما،اسرارمنيقئهوما،مشاهدمنيحوير"ماوالتق!،عنه

(لتي-؟الطرجةهذءالىعلومهـمفهـ،ارتقوا!"عر)ان:قلاالعللإمفر،.وطاقاتوقوىكنوزمن

.م(يباتق!القدماءالجهلهكائ،،العربيالفكرفيالقرآنمثلءرستهابالغةخطورةذاتلخطوةانها

ةالبد؟فاممابضرادمدرسةبهاتصفتمااهج)اقلىررهومسيووقاإ،وتزدهرآققهاستتفتحالتي(لكونيةالعلوممنلكثرالمبصوالمقناحفكانت

اصخ،ول،ابماستضفكان،لاءمالهاسلالحةكالتال-ء/الصححةروحهاءـ!الفكريجلوهاالتيالطبيعيةا!8تشافاتمنولكمر،العربعلماءلدى

ل6لعاا!صتئماط؟لىمةبى،1تد،حهقاالحوالثفر،ا:!قيقوام4ط41كل،.،.يةالفيوخطراته،العقليةوبحوثه،العميقةنجنلملاتهبيال!،

بهائلمباديء،9لتبمبة،غر.ثتلابماار:سلي"وء3(لمعهومثت،ء.1الايجابيالحقلفيالقرآنأثارهاالعقليةالثورةمباديءمنطلألفةهذه

حلالزينكا.سا،الميلادمنالتاسعالطبىن!(والعرب،العربمناساتذةمنالعباقرةولتالتيالطريقفم!العربيب!دفىخذ،السلبيبعد

زمنبعدالحديثةالقرونعلماءبهاس!نعانالذبم!المجديبمالمنهلهذاليرفعوا،والقحطالجدببلادمنالمفكربنوانبتت،الصحراءجوف

.(احنشافاتاجملالىللوصولطويل0مكانكلفيالعقلبرثداءولههتفوا،والحضارةالعلممنمارات

الكعبلرسواما،والترص!ارننجربةعلىقلارمالعربمههاجووضع،المبكرةيةالفيالنهضةبعثفيالعربية(ثعللورهذا

القرونفياودلاباءليهسارتمؤدالمعلمرأيتكرارءلىو*ق!نصاروحريةالعقليرقظةءئ!ركالزعاو،سامقهشامخةلحضارةالفكريةالاسسى

العربقيمةتقدإريرمكنولا،اساس!ئيالثهجينبينوالفرلى،الوسطىالواضحةوالمنهجيةالمشحعيالعقلالسرعلىالفكروتنظيم،التفكير

وجرب!ها،*مورالعرباخضبراذن.الفرلىهذاي!نحقبيق*ا!ملمية."القرآن"*ولالعربيةكتابذصو!3!فيآثارهاتمليناارتي،

وح!دممبهعملينفظلواالعالمفيالمنهجهذااهميةادركمناولفكانواالعالميةولأهـكاراليوناليبالفكرالعربيالفكريتصلانقبلهذاكل

طويلا.زمنا.آفاقهواشماعثقافتهوتنوعحضارتهازوو،روقبيل

افياستطعتاذا":"الرلكعلمكاريخ"كت!فيدولابيرقال9صاجللمبردالكامل)1(
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تقدمهفيساهمواقد،مروندرة،العلملواءحماواالذينالعربمنكبير(عدداالعرببينرأيتثلاتةاوراصدينالاغريقبينتعد

الفكرتاريخفيمرموقامكانا-بالتالي-وشعلوا.فعالةمساهمةمنالمجربينانمعيونانيامجرباتجدفلاالكيمياءفيواما(الرصاد

.)1(الأنساني.بالمئاتيعدونفيهاالعرب

اخذ،(لعلوموسائرالفلسفةفينضجالذيالعربيالفكرهذا9)مثلهماينتظرلاوابداعادقةمؤلفاتهممنحالتجربةعلىالعربواعتماد

ولم-واسبانياصقليةطربقعناللاتينيالعالمقلبالىيتسربعنيبتعدو2لموالعرب،الكنبفيالصاق!لرستعودرجلمن

،الجبارةالطبيعيةالحواجزعند،وانتشارهتسربهفيالفكرهذايقفوقشأ.التجربةعلىقيامهايتعنركانالتيالطسفةفيالاا!بدأع

الىالبيرنيةسلسلةواخترق،اوروباقلبالىالالبجبالتجاوزبلانجزوا...مهمةاكت!فاتالىوصولهمالتجريبيالعربمنهاجعن

..بريطانياجزرالىالمانثرخليجعبروفرنساصميمحققهماءلىيريدماالاكتشافاتمنقروناربعةاوقرونثلاثةفي

فقد.وحضارتهماللانينثقافةفيتأثيروقنونهملعلومهمكانكذلكقدالعليالاغريقتراثوكان،كصراذلكمناطولفيمنفيلإغريق

فنونهممنالكثروقلهـوا،العلميةالعربآثالىمنالكنيرنقلعلىفلواآلىآلفلما،طويلزمنمنذمنهيستفيدوافلمالبيزنطيينالىانتقل

مؤلفاتمنفرجمماءلىالفلكعلمفيمعتمدهمكان.وصناعاتهم.آخرخلقامخلوقاورثتهمفتلقاه،عليهكانماغيرالىحولوءالعرب

وتقاويمهم،زيوجهممننقلماوع،ى،والزرقانيو(رتبانيالمجررطيفالعرب،اكتشفوهبماالعلومترقيةعلىالعربشانيقتصرولم

وكان،أفلحبنوجابر؟لخوارزميالىفيالرياضباترجوعهموءلمانفكان،الكتبمنالفوهوما،أتالجامعمنأقاموهبفاكذلكنشروهاقد

""كلياتوسيناابن"قانون"والعقاقروالكيمياءالطبفيمرج*"موحد!مالعربانوسترى،الناحيةهذهمناوروبافيالبالغالأنرلهم

جابرورسائلالبيطارابن"جامع"والرإزي"حاوي)ءورشدابنقدماءعلومعلىنطلعلمواننا،قرونروةالنصرانيةالامم-اساتذظكانوا

-البموباتفيلاسيما-اعتمادهمكانالطبءعياتوفي.جيانبن؟ستغنلمجامعاتنافياننعليموان،العرببفضمللاو؟لروماناببونان

خلدون؟بنمناثرالإجتماعيةالفلسفة9،فونجد.الهثمابنعلى؟لحاضره)1(.الازمنةفيالا0العربمؤلفاتمنلغلالنأالىنقلعما

ودو؟عي،العمراننشأةفيالطبيعيةالعواملتأتجرعنمكيافللياوردهفيماالعقليةالسمات؟لى،والترصدالأتجربةاسلوب؟لاسلوبهدا

وابن(لعربيابنمناثراالروحيةالفلسفةفينجدكما.انحلالهدوراادتسابقةشامخةحضارةبعث،لحضارتنا.لزفرتالتيالراقية

.اوغسطينوسالقديسلا!وتفيسبعينألاكبرالفضللهاوكان،(لعالميةالحضاراتمضمارفيوخطيراخالدا

نقلواالموسيقىففي.اللاتيننهضةفياثرالعربةللفنونوكاناي-عممواالرياضياتففي":الحرثة(لغربيةالحضارةازدهارفي

!ح؟شهرها،العربوضعهااتيال!نبص!(لكير؟للاتينيةالىاستكمالفيوساهموا،الجبرعلموانشاو(الهندية؟لارقاآ-العرب

مننجدالادبوفي،مشرفامحئلاالموسيقى"؟ريخفياحلهرابيلأ.اللوغارتماتجدولواتمام،اررلثات

ونجد،البروفنساني؟لشعرفياثراو(لموشحاتالاسبانجبةالازجالنقطةوتعيين،العرضخطوطفيقياساتدققوا:الفلكوفي3

وعند.كروزوربنصنفيكم،الخياليالقصصفياثراطفيلابنلقصةوادخاوا،والخسوفالكسوفوزمان،والحهازالليلطولفيصدالالا

رسالةمنلوناألالهيةالكومبديةوفي،ورمنةكيلةمنشيئالافو؟تيناضبطالعربزيوججاءتبحيث،(لرصدآلاتعلىكمرةتحسينات

والحفروالتزويق(لزخرفةوفىن(لعربيةللعمارةكانماغرهذا.الغفر؟نبرللادويةولاسترخاءالشللمعالجةآثروا:الطبوفي.سبقهامما

اللات!ينية.الصناعةفيبادرةآثارمنو؟لتصبيعوبرعوا،النزيفلقطع؟لباردالماءو؟ستخععوا(لحارةمنبدلاالمبردة

اللاتينيةالنهضةاعلامانعلىالموا،تبعضىفيالدليلعزولئنمنافعواظهروا،الصغرىالسويةالدورةواكتش!وا،ألعينجراحةفي

المستنبطاتتلكالىالسبقفيالعربففضل،العربعنأخنواقدمنهمفكان،التخصصاتجاءفيالعلمهذافيجرواولقد.التشريح

التعابيرمنالكمرذلكءلىيشهد،يردولافيه9رىيهلاوالكشوفمعالجةالىوالمنقطع،النساءبأمراضوالمعني،والاسنانبىالجراج

والرجا،*ضكاعلاممننحتوءوما،الصناعيةوالمصطلحاىالعلمية!دويةكتبوضعالى؟لسبقعنهمالمشعهورومن.العقليملألالاص

الطابعذاتالعمرانمظاهرمناقتبسوءوما،والسلعالادو؟تواسماءفي(ما.الكبرى(لجراجيةالعملياتفي(البنج)المرقدواستخدام

(لخالص.الشرفي(؟لنتريكحامض)الفضةماءمنهاجديدةمركباتكشفوافقد:البيمياء

فياوروبا!لت.قرونستة*نسانيالفكرمشعلالعربحملوحجر،البارودوملح،و(لبوتاس(الكبريتيكحامض)الزاجوز.بت

ثم،اليونانيالفكراحيو؟(نفيبدأوا.الجهلهلمةفيغارقةغضونهاسلاللاوركبوا(.الزئبقكلوراهـليمافيومأء،(الفضة)نتراتجهنم

و؟لوضع،التاليففياخئوانضجوااذاصت.والتعليقبالشرحعالجوهطرقاذلكالىابنند!واوقد،بر"صيهوانالاحترورمنالخشبيمئع

شاوابهافبلغو؟،اليوناناوصلهاحيثمنبالعلومالسيرمسننأنفينمؤلسسبحقفاعتبروا،والتثخيروالصهرالتقطراساليببهاحسبو(

حقلاققها،(ختبرواجديدةبمو؟ضيعذلكالىاشتملواانهمثم.محمود؟.الحديث؟لكيمياءعلم

النواميس،منهاواستخرجوا،القواعدلهاو؟ست!نبطوا،اصولهاووضعواعلماءالعرباليه(وصلهاالذيالمدىتخطتقدالعلومهدهكلألتولئن

لشعبيالفكر؟لتراشهدااتاحو؟ثم.لتعابير4والمصطلحاتلهاهيأوا.التاريخيطمسهلمورقيهاتقدمهاسبيلفىادوءفيمافضلهمانالا

(2)"اللالينيالشعبوهو،بالنهوضيهمكانفتياشارممما-يقاسانينبغي،كانايااكقدمفي*مةفضلاقذلك

واستاذيه،التفكربراست!لألية،حض؟رتناادته(لنيالدورهوهذاعلم،فيكشفلكل.سبقماالىاضافتبما-بحقساركل:(اذ*ت

(لحضمارةبناءفي!الواسهام،المعرفةعالمف!ءوسمق،لمللاممهوماالىالعلمشرفيمنهابدلأهوخطوة،اسلوبفيم!تحسبن؟و

201صالي!نرجىءكم!للدكتورالعربيالفكرمعالم(1)انلناتبين،!ءتباربهذ؟العربما-ثرن!.اخذنافاذ؟.وكمل+34

.؟26-2ع8ص؟ليلارجمئيكم!للدكتورالعربيالفكرمعالم(2)-.لوبونلغوستافالعربحضارة-)1(
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الفكر.حرية!هزيلةحضارةانهاعنهايقولمن-هذابعد-هناكفهل.الانسانية

اصالةليثبتو(الامةعلماءبعضىيبرزالانحطاظعصورفيوحتىبعد-تشريعنايوصمانالحضارةتاريخفيشيءعلىالاطلاعمنهلام

السلامعبدبنالدينعزامثو-الفركطالركودرغم-الفيحريةالمشيللقانوندئيسيامصصراكانانهمع؟والتأخربالبربريةهذهـ-

الحرالشعبرايويمليومصرالشامفيالمماليدسلطانفيتحدىالمشي(ل!لانونموادبعض؟نخى،عشرالتاسعالقرنفيالفرنسي

الويلاتذلكسبيلفيمتكبدا،الدولة!يالكبرىبمنزلتهمضحيا.(1)القرآنيةالاياتبعىعنحرفيةترجمةالفرنسي

.والمثايوالغربةالاسلاميال!ه(سبوعومؤتمر،لاهايمؤتمرقررالذيالتشريعوهو

مبننيحكامهممفكرينا"نكييرعدديثورإلحاضر؟لععرمطلعوفيالاعجابمناطوهيفيهايماريلاالتمثريعيةقيمته"انباريسفي

الدينكجماليعرفواانمناشهروهمالفكرحريةفيالمقسيالامةحقللافاضةالمجاليتسعولا(2)"الحديثةالحياةلمطالبوالاستجابة

وسو؟هم..كاملومصطفىوالكواكبيرضاورثيدعبدهومحمدالافغانيم.ذلكفي

سنيلفيحرلناشهداءالحاضرعصرناوفيالعصورمدىوعلى.كولضورىواعرهم"؟لشورىبمبدأتصدح-هنامع-؟لقرآنومثل

.مناظونو؟بطالالفكرحريةوليمروا،يجهلونهكانواانالمبد؟هذاالغربتلامذةنفرفليذكر،"بينهم

والثهداءالابطالمنخلوتاريخناان:يقولانلقائلهذابعدفهللافيتارخنالهميعكسخيالهمانحينذذفس!يؤمنون،بتاريخناسراط

الفكر؟حريةسبيلفي.المطلقوالحكمالسملطةمضمار

الحقيقة"بالجهلهؤلاءالغرببتلاميذيصلانحقاوعجيبلظلميستكنولمبر؟لضيميقبللمالتاريخفجرمنذالعربيان-

الدينانمع.بهيعتددليلدونهكذاانكارهادرجةالى"الدينيةونجيمللحرية؟لمتوثبالدمارجيرعطرهاتاريخهواسفار،اهـاطات

مذةالبشر!اعتنقتها،البشريةالجماعةلوازم"نولازمة،ازيىكأحقيقة:ذلدعلىالامثلةالموفعشراتمنمثلوهذا.الخلود

الادلة،سا!ة؟المعالمواضحة"حقيقوهي،للتفيرابنا"لهاعقولفتحتفها!،وقاصبىابيفيلسعدكرسولرستمعلىشعهةبنالمةيرةدخل

كالشمسجلائهافيهي.وجودهوسببحياتهفلسفةالمورونبهايفمواففاوتمندهشةفا.وفغر،رستمقيه/شدرالذيوالترفاربذخ

الايديوما،الارضوجهعلىثرجمنكلبضيائهاتغمروبياناوضوحا!تبلغناىشتقد":فقالىالمجلسهذافيالفرسبسودالذيالطبقي

يمنعولا،قرصهايحجبالذيوالضبابكالغيومالالحجبهاتمترالتيهـاشرادا.بردية()اكثمرمنكماسفهقوماارىولا.الاطلأمعنكبم

وضاحة-هباءالسحبتطايربه.ب-تعودنفارمنساعاتوبعد،نورهاكماكومكمتواسونافكمظننتلقد،بعضابعضنايستعبدلاالعرب

.الصوابسبيلالسالكينتهدىامشرقةاربابئ!كمانتخبرونيانصنعتممنالئيخيرافكان..زتواسى

للاعتقادمداركهاتفتحتمذالبشريةاعتقادفي؟لاصلهوالايمان.فيكميستقيملا*مرهذافانهذاعلىحالتيدامتوما-بعض،

جلةبهايؤمنالتيالاصيلةللحقيقةلايقفطاريءوالالحاد،الصحيحسبنالهمىفسرى"مغلوبينوانكم،مضمحلامركمانعلمتواليوم

فيولكنهبجديدالحاضرعمرنافي*لحاديالتياروما.البشرية!فوسهمفيحركالذيالحريةبمعنىسمعو؟انبعد(لفرسجماحر

ال!ماقبن:وقالت"!العربيواتلهصدو":قا"كلينالانسانكرامة

اوليلافهاللهقلالل.اليهينزعونعبيدنايزاللابصمرمىلقدوالله"

قصص."لامةهذهامرإصغرونحيناصمقهمكانما

(لثامنالقرنفيوليست(لميلاديالسابعالقرنفيالحادثةهذه

01،التي(لحريةأسفارعلىنرفيفهل-الفرنسية(لثورةعصر-عشر

*دبدرمشسورتمنض!االبشروؤررفي،نبتهارعيناثمبفرتهاوفي.سنارهاسط9!

؟إ.الوارفة

ادريسسهيلالد!رالمرا!دهـحعمدهاتعمل-دنضج1والتفتحعهودفيبخاصة5-الؤرآنمثلوظات

سطوراكثعظتحتىعبوديةكلمنوالجماعةالفردوجدانتحربرفء،

للعجيليالسلامعبدالدكتوراشبيليةقناديلالفردخدمةانفسهمندرواالذينالابطالالوجالباسماءتارلخنا

محاولاتتفلحلم،المختلفةالمعرفةفنونفيشامخةقمبموجلهم،فةوالثق6

الدينمحيصباحالناقصةالسمنفونيةعنثنيهمفي،الرأبمرفيلهما!الفيناوالطغاةالحكاممخنفر

:فهؤلاء،بهاامنواالتيآرائهماذاعةدونوالحيلولةالحرتفبرهم

اريوسفالدكتورسزخادتهالجوزى!الدموابن،تيميةو؟بن،حنبلبنواحمد،جبيربنسعيد

السبامم!فاضلىالثرقمن!فا،يعودوايقضيكادمنومنهمالعنابتحتقضىمنمنهمأمثالهموح!ير

واستقلالشحصيتهمصلابةفكالتاررلطة-رايويعتنقواآرائهمعن

*دابدارالسرخسيوهذاانقاكعمسبيلفيفاندفعالفكرلحريةمناراللشعبتفكيرهم

علماسطوانةالىالبئرفيحيلالسلطاترايعنلخروجهبنرفييرسجن

4123عى.ب-بروتفيالاعلىاثكلالغزيرالعلممعيتلقونالذينطلابهعلىجوفهامن،ملي

.(الوافيالواحدعبدلعلياوالجزاءالمسؤليةكت!انظر-(1)

كزرقا.لمصظفىالمدنيةالحقولىالىالفقهيالمدخلانظر-(2)
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.لأ.:بخإخ::.:إ:.::إ.::خ.بةش::-.شبز-..-.-.......---.::كأ.-."::...:..:.........-.:-.::".....-.خ.-خ.-ش:.-....ش:.:؟*::..::-..إ..:يخ-::إ.-:خ:فما،؟لاصيلالانسانيةدبإخعن(لمنقطعةالجافهالجداوليمثلعصركل

!ئجنرنرترعقيسهمحلىالالحادلرعة!هاتعلبتمة1؟لبشريةتاريحعصورعرفت

نر.تراللعنالىل!الكأالمدرسهوداو-ممغئئع!نرفيقلةالالحاددعاةفيهنلفي؟لذيالحاضرالعصرفيخى-الايمان

،قي.نر.......

،!ة.تر(لالحادظلامالىجرناتلامذتهيريدالتيالغربديارفيحتى(مةكل-

تريز8397؟تلةون7613.ب.صسورياشلرعبيروت؟:نرنن.باسمه

يخ،ترنرنرةتديناتيالاممالىر،لنسبةالجباةفلسفةهيالديرضيةالعقيدةان"

إشإشنرنر؟.نرولو،*حادمناحدمشيئةتخلقهاإشكونيةضرورةالايمانان...بها

قي.تر،ناخ!أيئمينأفي:.بزنركيفماالاعتقادعلىالئاساجمعفادا.والانبياءالرسلفدر"فيكان

نر:.عملهداؤليس-والمصلحةوالموءنو؟لزمن(لجئمسكل(خنإإفهمكان

(::.:(لحيلةفعلمنوا.نفاقاعرضاو؟لحن(لحينبينيدععم،هوولا،!رد

نرثرنر.:فيوالانبياءالرسليفلحلا،الكونقوىمنصميمباعثولكنه،والش/ربير

،قي؟إإإبر،فى،،إملىنرخ.فيوسر،(لخلقلحكمةكلطارورةالدءوةنلإشطفيير*نلعمادعوتهنشرفي

نر،نيفيإ-:نر--..-..ينلىإشكو(

و(نهاشل،منكربهاباوهاميرهـورمماواصدقىاعمقالعقمدةاخشرأر؟ن

نر.:أيق!لم.نر:-:.صسالحبزاد؟لبشريةالجماعاتتمد،الربباةوحوافزالظوة"!دحيرة

تة.نيبز،:.:قيلتعملصاقت(؟لضروربة)الذحبرههده،(ن،،بمشإرهاءنتستمدها!

بز..-:لإ-.:ة)1(."عملها

بز:.في؟::.فيتتعارضلم،(لحقائقمنحقيقةاثبات،لعقلعلىتعدر(داواحيرا

:.ل!ألىال!مةاليشرىتزفاناللبنانيالكتدداربو:.بزقيشالقحصقةالدينيةوالحقيقة.رهاا!مقلىننيذلك.بعني!لب!،معه

إ:.:نرالمؤسسات؟جميعوالنعلي!(لتر،جةوزاراتحبىعيرنر.:فيالىالوصولعنالبعضفالكفاءلذا.معهنتعارضلااو،العقلمع

:بزة:قي.:.:نن-مهماالمحدودة(لوسائلذي-فقطبعقلهلديئية1الحقيقهمس!نوى

:.في:العربية؟لبلداـنالى-الثقا!ىة:.:أ

؟ت.نرنرة.الدينيةلحقيقة1قيمةفي.ليخرششركانما-لرفي1منإشلغ

ل!!الكيرىالموسوعةطبعانتهاءقربعن.تعلنأنهانريرامامالضب!سحبروتطاولء!4تجلي!مناتظمفيبدو!

فيإشبز:.::اتىماعلىتقريبامعارفهم،هـقصروافهم-الغربتلامدةلفرائظار

نر.ترالمجلدطبعمنيلانائئهثوقد،خللونابنرإملامة،بزوثد،وافكادهمثلهمعتجاوبهـبمو؟زم!لهتار-إخهمعمت!يوبينالغربء

تر:نر.السابعالمجلدطبعينت!جداوقريبا،المطدسقي.:بزاختضنتءئارامنيسة!نالعلوالديرتبيناورووافيالمرا!مئشا

تر"فيششإنروقادت،السماءكلمةوائهامقدسةحقائقبأنهاوادعتمعينةئكليات

::..نروجميعالمؤسساتهدءجميعاظارتافتادلمدارئااى:قي:نرآرا،همخالفواالذين*حراروالمفكوينللعلماءءش.\!والتالتعذببحملة

؟!*نالمجموعةنمنأ!؟لعربيةي!قطارفىوالع!ماءا،دباءترتقدمهاكارتالتىو(دخرافاتألاوهامفرضو؟ستثكروا،*سطورية

تر!هذهأقتئاءامريهمهمننحوثفينبةليراتوع!ترمئةكلا!ريتحررهشلفي.ببللن1!لشعبليدلاوكان(لدينباسم

ش.ةنرجلذلكتعاوكفر،الديخرجالسلطانفحطيمتصحياتمنيسإشخإإخما

!!طريقعنأما،مجموعتهبجزالاسراععاىالموسوعةتر:.تر.-ا!دينرجاللهصوره!حا-يالد.لن

نرتيالعالمفي(لكبرىالمكتبثتبواسطةاورأساالئاشرنر::خ-اعاوعواعاييحهل!!أبعربرا3سقنافىاما،اوربافىهذآ

":نر:ء؟و!د!كفجليامعنامرفلقد،لاي!عه؟نبم!ولا،وآلدين(لعئمبين

.:نجبرصبحسوفككاملةالمجموعةثمن؟لئاال!لممع،الص.بيبز:نر*موب!رةالحضررمعت1!تيا!ع!سةلمباديء1ذاتهـ4الد!ضةن2أل!رمثل

نرمئتيناشهرثلاتةمضيبعداي،الطبعاضتهاءعند!دمالغربظرولىانج!لبالماهذا.الفث*فبهلماتحدثناثه،وقد

:في.:نربة..:نينرقيالعربهـ(.شرقناف!،لشالههامايكق

يز.لبنائيةببرهوثننريي؟دراكهو؟رملميالواجبمايتطلبهواقل،التاريخيةالحقا+سوأبسط7

في.إنريلايبقولم،جزءأثلاثونيلانحتىصلروقدهظفي:.نربم،؟لغربوبوطبيعتهالشر!ف!حاالد.ئاطعيعةببن؟لشا!-"،لفار!هدا

::جنر:.نرالعلممجالىفىبنهماكلدوروحقشإشإقة7،ا"ختفلةالتاريخ!ةوظروقهما

.دكفهدسألىألضانظركمونلفت،!هطاجزاءلا!ثه:بزترا!خاح!دون*حكاموبطلقا!قهي!لمتعميمباي(لقيمقبل،والعرقة

ظإ.قي.محدودة(لنسخ(نوالىالهامةالعلميةنر؟.فينر.و!الراية

في.زو.!ئئاءئسخكمالىفبادروانرالهاشميع!ل!عشق

:-:في:":.بر.:ة::ة::.:::.::-:لإ:ت::.:بز:.:في؟ةبز::::.:::..؟::بز:::ل!:؟.:7::--:ة::-::-:؟::....:::::فيإ.:في:.ة-يرفي--:-بئ!.9س!صللعفاد(لقرآئيةالفلسفة-(1)
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!و!ي!بن5!ى
لغبرنبنن-ء---أ؟----سغبنغبالأبابي

نو!بدونكبرىخاهة5ودربهم7؟الكفاحولتحرالفدىجنكأنما،1..غائماالاصيلكان

الستعر.العرولةحقد!الصماحمنخوفاألاتحسمداكمقلة5
الالاهعصبهمىلهمويلالتصمسصقيوكار

احممرالذحغأماالصغارتجمهرورتيرحابوفي5

.و.-.:يرددونعفولةجصوقةفياواتسقو

نسورتكومتعرأقنافيهناك...."!عاءالس!"
سخمطر

الذرىتحرسكانتبالامسجريح،بلادنفياللبلء

القدربزلزلجنحيهاحفيفالذئابكأ!بنة.ثمالحرارالضمالر!يل؟ش

السحبهويجرحلاتسشريحهومحمرجسىلجونحتهأاورجونواإلاصلصدوروفي5

ء..لا..داً...دا!اخرغمائمزاصدت البلافيالهايررعرالدوظلها.ببكل..الن!اعىتسظرمعوا

الحفر!فيتستقرواليوم!طالالليلالماءبغيرحبلىغملئم

!أياعرب..اللهالحبالتدلتقبتهذرىومننارتيارطياتهافيكأن5

الصلبولىأحرأرنا،شبابنا..اسنحطلشعبي!هولو!بالبشرةو....

..السجونإوفيالمذيامفمحهـلىلجتياتسمرتتحتر!شمراكاحأيإسشفجىرلصمجأ العيونمطفأةنساؤهم

..القطررحمةدحت..ودحتالنمارارةه

!ممددونأبناءوهم..الحلادلقذفه..بهراهو

.لالسسب.لاذس!والفمادألارهابقاعةفيجحرهمن

11لأ.لاد...إلمساء.واقبل
..عربرالمابغدافي..الحمراءالساحة

"!حصادمنلابد.جم!مري!هرولامحوحهه. !ى.

.-."!.م.."!رلبهنمرةخطاهوفى

"إ!البلالانهدمالدحرتضححلعدالخطأمع"وألنساءوالرجالالاطفألروغت5

الصباحاستيقظكيفندرلم،...لإتحزنوا"وسنالايرلهاعاشتدمشق5

والجراحالدمموقومر"!وانطفأ،الايتامايها،ثقابعود"القشوط..ايمانهاعنتذب

"*.لا:العروبهدمءلىطفيلإاينمو الحجليسسمعر..كالوحسى

........كالاخطممو المزيقهشمسهبانندريلكننا.!ط.

..تسمطيعلن-؟للشهبتشيع..أهكذاالرهيبةبالمجازرنشوان

المشرفهالحقيقةتطمسىان؟تب،دأهكذا..أمتيفيالمدنوسائر..وقريتي..

العطل!مصرعفى؟ارمادالىوهحهلولستحيلد!.-د.. الزمى.لجمدلولو
تثورعواصفلردىضفافءلى..ألوالها"أ..دو علع!النسيمر

.......بة.فهل5 !للطغاةالويلأالهواءتسمم

الشهيدقضىاصلهامن..حقيقةالاغرعراقنامشوهي..الرياحوصارت

الربيعيولدحماهاوفيالقصووعتمةفيلصمناكلي2و؟هبالمحنتجيءمراكبا.

المطرويهطلالحياهبراعموكاسحي؟الضياءيكنهساحقهولوأي

جديد!مندجلةثرىعلىاالقبورعلىعرشهمالرافعينأالصباحرؤيةكرهناحتى

الهظلامهافىيسرلمقلوبهم..النداءعلىيقوىفارسفيمنايبقلم

كشانعلي!مىأ!جباهبلارؤ؟سهمالنظرعلىيقوى

،
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001--.ههـههـه.هـ....هـ!.مهـ.ممهـ..5----سسى..ممسم!مهممحى.حىسهر

كامسرغسشأ
555

!ح!01!س!سهـ!ر..سيرعى-...!ههىهـ.+هـ.حهههـ،
يلهمبصدبممىبإته

وددعتوقتياصمت.وزبتورقمنجاءحشبحابتلعهالسابقةلوحاز!-ا-

..يا..اللعنةعليك.؟لثمن

ونجاربيفذفتنيثمعديدةاثهراالعملدوامةابتلعتمني!الفائدةما
؟اللعناتهدهلمن،بننا-

برتشرديقاومت.العزلةعدوانا.عزلةفينفسياعرقت..الفاشلة

العقيمة.لافكاري-كلعنفخليت.،لمقهىفيالتافهةوالاحاديثالدروبمتاهاتبر

الثمس.كاهـخلالنافدةوافتح،الغرفةانظفدعنب.خكسلام-؟تلفت،الالوا!اهرقت.قبلمنحياتيتمتصكانتالتيا!شياء

..ابىبدكنت.معئىالىتهـ!فلاعاجزةالوانيتزلولمعدودةلوحات

.وحدياتركوني.هناشيئانمساناياك-

..جاهزالفطور..باحسن!حن-

مربض.انت.اللهسامحك-افكردعني-

المحبةهذه؟هادئامهـانااجداناستطاعتيفياليس.لابطاقوو؟غيرالارضعلىلفافتد.لوحط-لكتحرقيلذلاانتبه؟تفكرأنتأ-

ياعملاقالعزلةتبدثكانقبلالانسان(يهاالشارعالى.نفسيعلىتثقل!الاة

واضيعوبؤسيوحدتيانمساليكفضمني،قادمانا.والرخامالحجارة

.الناسمع.وشانيدعني.لكتبا-

اكثسرالدخان.مدخنةانهلكأقسم؟مرسمفينفسكتحسب2-

-2-.دخانمنشبحوانتآنلوانمن

الغريب؟اناام،والحركةالضجةمنالناسيكرانغريبا(ليد..و*"خرج-

لم.ذاتيالىيعخللمصخبمنالشارعمافيكل.يرهقنيفشلي.امسمنذطعاماقننناوللمبانكتذكر.حسنا-

طرافةاكثراكانوارسوميفي.باهتونالناس.افكاري"نبخ!شي؟ايخبةوطاةتحتوانسحافيتعبييكفينيالا.مضايقات...

:الصباحهذاقالاخي؟باهتاللاخرينابدواهل.وجدة.*لو؟نفوضىفييعيشامان.لهالاممئىبلوحاتكلرنةغرفتي

شبح.انك-امانهذاعلىاخييتكرم.ا!لوانكلىمن*وفرالنصيبلهاو*رض

الوانمنخليطأنا.وضب!!لانا.دخانمنلثبحانا-!4اصمكانعلىالحعولسببلفىوهددتخاصمت.مرسمباسم

ه!لصان.بنفسجيبليل.ملفوفة...صفراء.بة.زرقاء..رماديةنا!وتها.آلضيقة؟لضرفةهذهواعطتن!ق؟مىتن!رلتو؟خيرا.هدوءلى

:!جاب،متسابهتانب!لهماالناسمناحدااخطرتلو.اماميالفتاتانوارحتوائورايو(ءعنالسنت.خربةارضعاىتطلالوحيد"

.سمراءوالطويلةشقراءالقصيرة.اعمىانت-باناقسم.بعضىفو!بعضناولوح!لى،ظانحشرتز!باغلاقهانفسى

مسيردسايقاع.واحدالوناتعطيانكلتاهما..مدصطفي-!رمهاان-قبلر(يتها6ليبىلااذكر.قبلمنتستعملكن)مفةالغمهذه

اذن!نفسيعلىلاضحك؟مضحكاناهل..تآلفهما.حديثهما..اميلي

؟رىلااني.لهآصحكحسبنيلمله؟نييبتسم*سمانهذابالما

انتم.(لمتعركة*شباج؟يتها.الناسايها.احواننحيرالناسمنلأنجحط.صبطمتبالرسمالجديدسلوب!،1ثراسةفىابد(انقل

تحتجميعكم.متوحشانسانانا.لااعرفها؟مضوقات.الوانيوص!مذةانباعولى،ارسمليمدرسةصاحب..مشهوراواصبح

الز؟هية.رديمكمتحتتخفونها؟لتي*لوان.الوانكمساكشف.رحمتيبعيونهماخعارىالصحفيونر!ح!.خرمتيعفى9لنقادمد،وجي!ثى

باناشعر..فرحاارقصاناريد؟عبقري؟ممجنوناناهلالبشم.ةذ(تسمبحة.كملكالئقودابعض-.آلكمرةوآذانهم(لشرهة

مسابتسم.حتي1ر!قلاققادمالصحافيهد؟الحلوثوشكعلىمعجزةث(مكلن!لةاصبح؟دإهـان:لهـ!لىتقهولن،ث!شةفاهاستةتمالتعببة

ستضيع"بسهولةمنهانتخلصلنالعادةهذه."منيقريبايصبححين.مجدىت!لغ،ناابدا!جممكئها.حسى!ا-تاذياء

الذيالضيقعانيوستختفي.النحيلوجهيخطوطكلبسمقيفيبسممر،ادخوتهآللبىالمال.عاديفنانمجرد؟ائامن.و*ن
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واخرونالفناعمزلتانك)فولبعضالمنجبكحلالذيما:يرنتساءلونلأ.وعيئيجبينييملاء

.جديدةبأثمياءوستفاجئناالخفاءفيتعملانكيعتعدون؟الماضيةالاشهرقضيتكهفايفي.حسنمرحبا-

.الانحتىشيئاارسملم.كلا-.منزلمحيفي-

ملالع؟منهل.مديقنىمنزلحتىنسيردعناأاذنستمتزلهل-فيالغد.افتتاحيةالخبرهذاسيكون؟جديدامعرضاتمدهل-

الفنية!الصفحة
النطة.يشبهناشزصوتهاان.الغهتاةهذهتتحدثسطحيةبئ

...ماءقطراتأحنحتهافيتعلق.احداهتمامتحن!لاعاىديةال!طة.يذكرشيثاارسملم.ابد(-

...مفاجاةستكون.اصثقلن.تعملانك!لىيدلالمتعبوجهك-

النطة.بحييرةصنعت:وقالتصراخاالدنيأملأت،حولهارشتهافاذا.الجديبموسمناتص

.(لشاطيءمنقريبادائطولكنالسباحةجيد-منانةليست

تص!قي.انيجب.اب؟-

بالهاط...الكلماتهذه؟الحديثهذابكل؟لفتياتنتبمأينمنلانيالانمناقشتكاشطيعلن.كبرفنانانت؟اتواضعهذاما-

داخله؟فيقتحبسقمهاتغلقانتخشىكأنهامسرعة.السلامةمع.غداسأراك.موعدعلى

؟..،ستاذيارأيكما-.السلامةمع-

عطيم!-؟الصحافيايهالكسأعطيهلوناي

تفكر؟بماذا-..كالمسأمدبقوهو..ثرثارلسانالصحافي

..(..نر..وصارحمةمتناقضةالوانهتكون؟نيح!
لبطه.يماسبلو!عنابح!الي-..

الملقب.بهذاقرحالتهترسومينجحتلو..كبيرمنانانت:قال

يشكللالونهاءنوالبحث.البطمناكثريوحدلا.سخيف-،كمابرافظنااسنانلااريد.الدوارتبعثهـلكمةهذءفانالاناما

اخبرني.شحكشيءاياهـ.هذا!توحانك؟تمزحلعلد...مأساةالتعبيرفيالخاصةطرجمتياـوجدأنأريد.عاديااكونانلااريداني

أالسؤالهذاتسالىلماذايأتي!ر.(لا!راعحدبابرلمغانالضروريمنوليس.افكاريعن

تماما.مصنيفأنا...حديرضكفياستمري.شيءلا-الرسممدارسكل.لتحسينهافيسعىبهايؤمن..اخرمنانبعديمن

...؟لتيالالوانحسنا.-..هكذابدات

انتبه!لم...سيدتيعؤا-

القادعة.المرةفيجيدانطارتكامسحلاترىطريقك.انكنييبدو-

سيدتي...اخرىمرةلكاعتذر-

تنععر.الثارعالىالمنزلمنهربت.شقميومهذ(.ربيرحماك

إلاداب!ارمئشوراتمناص!لقاتييدممونيفقد.المقهىادخلانلااريد؟اينالى..والان

ضضسابحث.بهالعبملالااملك؟نا.ارقزاناستطيعولاللعب

محدوداقدراتملك.طيبةفتل!انها.عنيتخففثرثرتهالعل.سميحة

الصبورعبدصلاحبلاديفيالناس0ا&هبةمن

كأنهااشعرماني.يتغيرب!داحظي.الاخرالرصيفعلىهاهي

العيسىسليمانعربيةقصائدغيرتبدوكم.الحدهذاالىالانسانالعزدةتغيرهل؟عنيغريبة

المفرطة.اناقتهارعمكللمتناسقة

حجازيالمعطيعبدا!حمدقلببلامدينة.سميحةمرحبا-

ألخطيبيوسنرعائدونهل.ابركولممراتيعدةخابرتك.حسناستاذاهلااهلا-

ذاتلوحاتعدةرسمت.مشورتكالىبحاجةاني.اوروبافيكنت

...وجديداكجاه

الادابدارمالةعنلالقلبسرعةتتحدثفهي.*جابةفرصةليتدعلماؤها

قبل؟منهذاالىانتبهلمكيف.الدقيقةفيكلمة

4123ص.بسبروت؟وحاقبمافىرأيكعلىان؟عتمديا(ستاذاستطيعهل-

هبا.لكار!ىوهل.طبعا-

رفيقتيالى*نذاهبةانا،لنشاطيستدش.غداساراكاذن-

النالسوبدأغيابكطاللؤد؟جديداشيئاترسمالم:اخبرنيلكن
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-!سسيب..!حر.عوففسحيرجميمخحيممفححرفا!غةانها؟مايومافنانةستكونبئها(لثتقدجعلنيالذبم!ماترى

:.ولكن.باهتلون.الفراغيمثللونالكسأختار.؟لانثىأيتها.تماما

رالآظأأبالفرلثطةقاسيةوضربات.(لناعقصوتك...تمعلخطوطاحادةساضع
:.الاعصابتترينانكالىتشر

و؟حدا.لونامنظورلكلنعطي(نفياستاذيارأييمنالست-

ر-ماالورقةهذه-تى.واحدلونلهماالوجودفييوجدلا.أبدا-

المحكئىلقنى!ئتؤؤث!كةمج!فئواحدباونرسمناهالو.م!عدد"الوان"تمركبةالبسيطة؟لخضواء

الطبيعة.لواشالا،ميتةلبعت

يروت؟والناس..5!ملاأنا-

833؟3-طفرر133؟.-صفاذاالمفنانبحاسةنكشفهاانعلينا.متماذجةألوانالناس-

الباقية.صف!دهوضاعتطبيعتهقتلناواحدالوناأعطيئاه
،ما

.الموانلطخهذاعلىاللوحةستكون.افهملااـنا-

ارارتنعيدما،لونالىونحللهاالاشياءنجرداناستطعنااذا.اب!دا-

أشألى*!ها،ملتا:الغصقالخندقرأس-رلالهشارع.الغدفي.اللقاءالىشكرا..وصلالان.فهمةغ!أز؟لما-

اللوحه.عيعريناليسادهالمرءويسعرطبيصهاالى

السلامة.مع.ذلكأرجو-

*شتراثات-.السلامةمع-

تفهمتحاول"؟نثون.كالببغاءالكلماتهذءدددت"افهملاانا"

يرة21:وسصريافينفي.لوح!فيالىاعودانيجب.شكلا-فر.نيصدننهالق!د.اقولما

ءأـ..منقليلالىاحتاج.واضحةالفيةتمامافاشلبانياعتقدلاانا
أسرلينيلرحعيهان.اءحارفي

دي..غرفتييا.اخرىفرصةلنفسي(عطيانيجب.الوقت

دولارات5او

-2-
دولارات1.:امير!13في

ريالال.3الارجنتينفي.امامكمرتعشةباهتةالمدينةبدتلقد.الوانكاروعما..غرفتييا

انالوح!لي.علىبنفسهالتلقي..النافذةمنانزلقتالشمسهيها

يعادلها4مااو..لل25:الرسميةالاشتراكات.رائعمعرضفي

مقلماالاشتراكقيمةتدفع؟.تصرخلماذا؟بنيبكما-

الجرارعلىلموحاتنرتبت.يدكاقبلرمميني..أمي...اميس

رذاومصرفبسةحوالة..فنانةبأنكاحلمكنتما.بألمواني!رحايرقصالنور.رائعةبصورة

مأيا

هـ؟*..الارضالىانزلني.حسنأرجوك-

افشل.لمأنا.معكارقصاناريد..عاليا(رفعكانأريد-

2(لاعلانات-بنييا..عونكفي؟للهليكن-

افشللم(نا..أميا...أفشللماناس

الادارةمعبشأنهايتفق...هديةالعالملكاقدمء...فيكنفسيافنيذريني...الوانييا

...الناسانت...الحياةانت..(مجدكاني..واصقليه!مليه

*إ!أناأننظ

لاصنععاريةاليفتعإلي.المفضتلىعاشقكانا...الالوانايتها

الىالمراسلاتتوجه.مجديشك

لحل23..بصوتب،الآدابمجلة4

4...تسميدمشق

مما.!ه.-.حى-.!سحىه؟--مىمحمهالعربا!دب!جمم!يهةمن
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كلهـكل!؟كلثي*ل!ممه!يه***كه!ل!*،ممه***!ي!ممه"لهممه*،*"*مبم***"****-كلعبمهـيكسى*****مم!"-بمي"عي!عي*حمععحه

لأ-م"+"+ء.-م
?..+ء.+".+"مه)؟،*"98،8"ل!

?8**دهطب.*.إأالههير-كاص-

"صسلم،ءكى،---يم
ئج،ث!)!رلمر!م!تئجم!،!ر-"

ه--!-س

****ممصكلم6-"**!لاجمى-!صت!رلرحعم!****عي*ئمدسءكلي"*،"،،*+*-،*ء*،*ك!"ك!*لم!**لم!33

منتحسراالدولةسيفعاد!عد،المعرضهداأمس!!ييكمارألفرتنسعرأءمنشاعريحونانالعربيهلعومي!ةيضرر"

ملكصورهفيهعلدف!لبيرروإىدهولححب،الرومعلى"ينفعهل4كماأديها،يدعودمبهما،يشحمرامانهجريح

ألمعنىلدلثداعيهالمم!مهدهداورنةانساجصحبالرومالأيامهذهكيممهو،مهاددن.والحمار!دغالهامنبعون

قاولا،قومي!ةنعر!فيامللمحأنلسنطيعد"سنا!منمنو!ثير،ألعوضىمنلثيرلمحيهاعاطاليطدعودعلىعوم

هيالعربعندإلتيجانأنحيندإكنددرولعلا،طحاضعهفلسفيه"المسىألىدعوتهدتمتندلملعدهابلى،سطرأب

يجدهاأو،أدروم.ليجانعدىالعربعمانميفصرالساعر.الراهنهايامنافيتستنددما،عدميه،لز

هيألعربعندالتيجانن1حينذأكندكرولعله،لهاحاضعهعلىغيرلهلمتنبي1علىانكرانفيحرجمااجدالأ-لهدأ

العمائمانمنالمعرفالقولينسيركما،لفسهاالعمالمالرينالباحثينعدىذددوألكر،لهاوعمبيته،وبه

جدرانتنا.الحبماءوان،ارديتيالسسوفوأن،العراب.ممةأندهدعذرلمماللشاعرهلنسبوا،عبهبضهدعواتا

المعائتشفيقرونض!ىبالا-هوفماألئائالب!يتواما.بال

،بهذاالمتنبيعوفوقد،"الدولةسيفادأ،مرلفبمنونذكر،هؤلاءحججنسوقانالافضل"نإلعل

ةكث!ةشواهدديوالهفيرلهوتلكالنتمواهدهذهقيننظرثم،ذلكعىلىاًهدهم

ئالمهالضربولامخفيهالمجدفلامعدماالمجدالدولةسيفسلدغةومدى.صحتهاودرجة،قوتهامقدارلنجد،جج

لظالمهسيفاسماء(دفبموأنلمنعسفعدياسمىالةكلان1وبالاستاذولنبدأوعروبيته،المتنبيفوميةدعوىفي.قها

مكارمهالزمانلزبالىونفطعحدهادهاميقطعسيفكلوم،الدنياءماليالمتنبي"كتابه!ي)1(جبريشفيقبق

ةالقصههةهههصيهرفيوافول((الناسلمغل

(لصارمعشفكنت؟بتلالرحىسيفها-يس!مكدمالخلييفسةان،!لهذأالشاعرعروبيةلفكرةالمتحمسينمنلالستاذ1ثان

ويقولىالتيشواهههفيينائرولم،هاهئذمناغشذفرأءعناغشى

وطيولدهابوىتادئاسففيلدودةسسيفاالناسبمفيكاناذاتجدكنتهناومن،دخهـواه!تححدق،وررآلتدنج!مخها

الىينك!رفهو"الهنهدذسيو.مهاب))البيتكىوكذلفمنها،ملخذممبهـماعلىللنح!حدهصوسملا،غريىأتأوير3

فكيف"حدائر))افهامنالرغمعلىنافافالهنهفسيوايبالعميهابنفيالمتنبيقالا

اوانما،بحدائدلسستوالت،الدولةسيه!ياأنتتخافلاأعي!ارهكارسسية،رأيهفلسفي،لسانهب

.نزارالى.نننميعوعنعاياهنساةبوان،عربياروساهذافيانستشعر

يهيغلمنابنمجاخناعرسادلذمنجبوهألاسناذيتخذ.لمفيمساويةاعيكواالعرببينالقسصسذادأرغم،ب

وقه،سلطانهفيعرليفاتأخىب"ليقولماحنياللاحايذووبوغيرهم،اللسكيببفح!حماحفيذهبونفهم،النيت

ألاعادئم،اةأعلىالاسايينبسضفي!زرهعروبيتهسملتلأ..والاعياهالمباهجواهاهـ"صسفة

وهو،كيغلغبابنمر،انطاكيةيريدالرما"منقدملافاندعربيشيم*كليفخملالمتلاعرجعلاكههذامنساغرب

هذافسأله،طرابلسفيالطريقعلىيحافطرو!ىرجلفىالبيتانصذانذلكعلىوشاهده،العجمعندضكيره

)1("مدحهعنالطيبابوفترفسع.يمدحهانا)روكلبمخشففت!بن:قحيدتبنمنالدولةف

يعبتهاالتيللروايةوتبدرليبر.زحوالحادتةووذدوفيعمائمه؟لابحجانلالابلحذدةالتاجزيالروميصوهـة

عداوذكي!لغوابناهـاعربينانبايجازوزإخص،ألديوانعربانزاريةكمانتاذافكيهفاهـحداوهبمالهندسيوف

الشاعر،علىحركم!وهحي!درنبشبامننفرتللأتةوان،قديمةآكلاهناكوان!ا،ألاوللبيت1فيشيئازجدلاتنحن

0391الشرقمكتبة-؟8ص)1(.سابقادمئنقجامعةفيالادابكليةعميدا(
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صرخة،فيهالاولىقصيدتهولكانت،للعصبيةهذهاذكاءيميناقسملبانهالطيبابوفاحتج،عديحهب!طلمبواغروه

،هذالانلمسولكننا،والعبيدالاعا.جم5وجوفيمدويةعليهواخذ،ينتظرهاطربقهعنقهفعل،لمدهاحدايمدحلا

عنلايختلفالرجلانعلىدليلكاوذلكعليهنقعولاابنفأتبعهدمنتمقألىالشاعرفهرب،اوضبطهاالطربق

الزاعمونمايزعمهخطأعلىدليلذلكاو،زمنهفيالناسابنفا.نبعهدمشقالنىالشاعرفهرب،ورجلاخيلاكيغلغ

.المجالهذلفيلليهوينسبونهفيوليمهى")1(تعلملألريرةالنفوسلهوى"مطلع!!

العربي،المجداستعادةسبيلفيسجنالمتنبىانأماصها!ماواكثر،العربغيرمدءحعنترفعالروايههذه

وللاستاذ،الشاعرشعريقرهولا،"التاريخلايعروفأصرابنوبينبينهالقديمةللعداوةالمديحعنخنع31الشاعران

يقصولا،المتنبىبةفيذلكيذسلمزفسها!اخوريفهى،وتو!ءهذاتجتنعسهاالعصيدةإنثم،كيغلغ

فيسجنهوأخبار،العربيةالقوميةالىدعوتهاخبارعدينا،العربغيرالىالانتسابأوبالعجمةالر!لاهجاء-منتخلو

المتنياننعلمفنحن؟ذلكيذىانلهالنومن،سيلهأىنالمتنبىلااندلو،الفولو!ربالسبابمديئةوهي

وقف.لما،قلبهفيحبهايتحسسىاو،بالعروبةيشعر

في-الرواياتاصحعلى-النبوةافىعىلانهلجنقدغررا!ر!جاإءفيولاطال،ونتسشائمهسبابهعند

منحمصاميرلؤلؤسجنهالذيانونعلم،السماوةبادية.ا،عربي

هـفار!ر!اخوريالاستاذكانفاذأ،الاخثيديةقبلالا!اذدعوىازاءهينجبريالاستاذامرإنالا

جهادفانه،العربيةالقوميةسبيلفيالجهادنضرباخعيربفهوالعوجمط"الادب"تارم!كتابهفيالفاخورىحنا

لديمععىففه!طواهاربهولكنلملطمو،النتمالكىعرالعربنكلمةافلىعجمعثم"المتنبيذكر!"عنكتابهفيعزأمالوهابعبدآرلء

كلاببن!اعرابامنإخلاطاارر!ىحينذكياكانوقد،بهاويؤثر،ا!عربيةادموعيةيقدس"الشاعرفيجعليزيد

المتجن،لقيهحتى،تعاليمهويبثهم،دعوتهفيهمينشرجمععلىالعربيحفز"يجعلهكما((العربيالجنس

تأدي!ه(حسنفأدلهمنوالتحرر،الإجنبيةالسلطاتنيرلتحطيمكلمتهم
..و.علىالعرباشيلاءضرورةوجلاءفوةفيمبينا،قيودها

أقوىولعلهما،الانحتىاذكرهمالملثاهدان.بقي"وصحتهخصائصهالىالعربيالملكواعادة،للحغمازمة

الثانيفالبيتاولهمااما،الباحثونيسوقهاالتيا!واهدالعربيالمجداستعادةسبيلفييناضلصباهمنذ"ويجعله

---منلاقىوقد،الكثرالشيءوالتضحيةالحميةمنباذلا

-أةفاثوإوالملايتوسمكادماانهالا":ويقولمقتلهحتىعصرهمطلع

يحرالموهكدا".ويعولوالمصايىالسجندلكجراء

مند.اليهوسعى،ارتاهللذىهدفهعنيوء،المتنبي

.8.يبوقعادحتى،الدولةكسيفالعراوبةخالصيأمراءفي

*دابولرمئشوراتمن،ملتهبةنا!!في،بالعربويهيب،العربيةللنهضة

)1(والتحررالاثضمامالى

،للهراءمنضربانهلالسطورهذ؟فييقالماواقل

بالاستاذوكأني،الحقيقةعنتعبرولا،الواقعالىتمتندلا

الشر"!جسلةفيالريخانىامينكتبهماتلقفقدفاخوري

ل.ق.05السمراءليقالت!ابيهمافيعزامألوهابوسبجبريوشفيق""المكشوف

.لق03.نهد!فولةيلتمسىاندونلو،الديوانالىيعوداندونفسجله

.لق.25ليانتصحيحايزعمهماكانولو.قالومماقالوامماالحقيقة

.لق01.-سامباوخاصة-،الدولةلسيفمدائحهكلفيظاهراهذالراينا

ل.ق.3.قبانصنزارقصائد-:مطلعهاالتيللاولىالقصيدة

ساجمهاشفاءوالممعتسعدابانطا!عمهاشجاءكالربعوفا؟كما

مكذتنلنرزيذةاندوننهارر!احتىبدايتهامئالقحسيدةنقرأفنحن

والى،العربيةالقوميةالىيلمحواحدبيتعلىنعثر

لإدابرراـرعلىتقومقديمةمعانقيهانجدهء،واكثر،لهاالعصبية

لابالقوميةقويلالمتفعيشعوركانفلو،والكرم؟لشجاعة

أ"23ص.ب-بروتعلىباعثاولالدولةلسيفللاوللقاؤهلكانالعربية

4/121العبري!ثرء)1(
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علىالنقمةولكنها،للبتةذللث!ييفكركانولا،زومية،وصفهالدولةعضدمديحلمحىالمعووفةاالشاعرقصيدةفن

وألدليل،!العجمشتائملسانهعلىأجرتالتيهيكأفور:"بوانلشعب

الزا!ونيسو!هاالتيالشواهدقلةهوذلكعلىالقويالزهـانمنالربمبمنزدةالمغانيفيطيباالشعبمغاني

-،بط!نهاولمس:ضعفهارأىقدالقاريءولعل،لدءواهمواللس!ىواليدالوجهعريبفيهاالوب!الفتىود!ن

دعائمالىتشنداوالا،مخينةدسسعلئلاترتكزانهاووبضياععلىوحر!ةلو-!ةالمجتصذافيانيذلرونفهم

ثابتة.،ولعلهمالممرعةالخصيبةالديارتلكمنوفقدانها،العروبة

ن5،المجث!ذامطلعفيم!اذكرشهالىاعودانواحبللجنس"كاالعرب"؟لمةفىالتعريفها"اد"انفهمواقد

دعلتهل،من.المتنبييكنلمأذا،تضارألعربيةالقوميةانكلهابخسىلاهوفهالعربىبالفتىيريدالشاعرانرغم

يكنلموقتفي،انصارهاأقوىمنىناذأتنت!عولا.لزعمهموورؤيدا،لرأيهمداعماالشاهدلايبقىوبهذا

،يجديولالاينفعالذيألعبثمنخمرباالابهاالشعورأبراهيمبنعلبيمدحقولهفهوالثازيالشأهدواما

الخلافةتحكمهاإلتىالامحمارمعظمعلىالاعاجملسيطرة:ألتنويخه

وهما-الدولةوسيفالدولةزاصرأنحخمى،سلاميةألا

كمخانوير.له!تالوهـاطانلضضعانكاج،-.ءرلميا.511عجماملوك!عربتؤلحفمابالملورالناسوانما

.........ر.ررذهـمولال!ولاعهورادبولاعن!صملاحسب

الامر.دعااذألاصهمغنمتنهبعبدترعىامموطئتها(رضبسل

العاطفةلاالعقليحكمانيجبالعاصيالبحثأنكما(لقلمبظفرءيبريوكانيلبسهحينالخزيستخشن

بالخطأ،مخوبةضخمةجموعةمعلوماتنافيلناىنت!الا،العربيةالزوميةدعوةعلىدايلالايقومساهدوهذا

.بالاضلرلبوممزوجة،بغضاءعنويعبر،حقدعنيصدرهجاءماهنالكفأكثر

الحلوانيخيرمحمد!دب:كافورفيقالهعمايزيدولا

دمسق!!!ا!ربالاد!في!زفيرلاخبسا!دانمعهوالعصاالاالعبد"ششرلا
...وساقتها،الضغينةواًجرتها،ألحقداملاهاابياتوهذه

ء----صى--------------(لابهواحدقت،بالشاعرأحاطتشخصيةهلم!بسأت

فاذأ،سيءكلقبلطصوحشاعرالمتنبيانلوأقع1و

!وودرادإوا،دونالخطاوحث،اليهالىاربعيدمنالسيادةلهتلامحت

..اثم،بقدميهالاشواكتتركهاالتيالدماءاثرالىينطران

لنامايفسروهذا،لعرقيأبهولا،بجنسيةلايباليهو

الارالطدارفثراتمناألاخشيديكافورالاسودالعبدفيقوله

وننسبا!كرماتتناهىاليكأنهالظسينسبعماويغنيك

ويعربفداكعدنانبهمعدقدرهيستحقكقبيطواي

وفوق،عدنانبنمعدفوقكافوراجعلكيفارايت

عفلقميشصالالواحدالمصيرمعركةا"العربيةالقوميةيقدس"منهذايقولفهل،نفسهيعرب

".العربىالمجداستعادةسبيلفييناضل"مناث

الدائمعبد"عبداللالعرريةالقوميةدروب.
حينيحطئونالباحثربنبعضانالانحتىتبين!دولعله

للدائمعبدعبداللهوألانسانقيا!قوميةاقي،خاصةلفكرة،.،شاعرشعرمنشولهديسوكون

المناسبةااو،القولالىدفعتهألتيالملابساتعنيبحثواان

ابعيدةالشواهدهذهفغثيرا(ماتكون،شعرهفيهلقالالتي

لادإس5دهرأطارئةددافعهاماتكونوكثيرا،هاوفحولالفكرةجوعن

تفيب.انلاتلبثوخاطرة،تنقضيومصادفة،تزول

بر*!اذعرةللمتنبيبخاطريجولماكلنانهايضاتبينقدولعله

الثسواهدأولمناقشة،رأيهلاعتدالعزامالدكنورمناقشةتركت)1(

ص!مسىمحسى----!مسى--!ص!صعيهـ-----حم!-.البحثهذافيوغرههوذكرهاالتي
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القلوبدجىءلىفامطار-)مذه!حلميمرمثلصااحياةبازصرلمل!نلعبإحروفباالذ)بئنحن

تطوفانغمفهيالحاةشءوسقألقيودأالحروففارفت5فيلخاود1ونزرع

بالمنىالونجودوتغرقالوجودفيبالغربة.الجمادونحضن

هناه!جرحاتغسل-لمببرقيومضومثلصاويخصبفيزدهي

هنلهايأسازلثمننطفيثمنوءضدووببراررادماوصن

الحر(وفنغزل،نفسعذابهناوهاكالعبيرنجيء.قحسيرةرحلتنانتعبلمساء1فيالذيننحن

امنيههشيمعلى.نهذهبوكللعبيرضلوعنافىالشجونوتمرع

السجوفوندل،نموتنانلعببالجومالذيننحننسأمالزيننحن

معصيةلهاثعلى،مأملرمادءاكالاخيالنسكبونألم

رهيفموعدشحوبءاىفيشربدماءنادموعنامنالشموعونوقد

الصبلحفيبعدوهويموتويطربوينتن!ميغيهبليستنير

اغنيهعودخرق:لمجبعرودتنافيوالنثمبابنهتفمغربالغناءفيويستفيض

ألخريفننيسناننحبلانناشبابداليتنمالاعذابالودادنخلصالذيننحن

امنياتالجرأح؟!جر،وننضبمرةنبيتوما

الحياةنمذهباننريدلانناالثبابمجادةنذقلمبعدونحنترقبذهولناوفيالا

جناحصروفنامعذبومطلبغرةبعدونحنكوكبمداهامدىلرحلة

الجناحيفوفمن)كلألصغاريحطمومثاصا.النقاءفييعوم

والجراحنهتف1وابدننحبثمنفعل،دمماهمانلعببالحروفالذينتحن

الطماحعذابنافيشثرا،يعذبيرتمي،الصليبعلىآلهبص!هلماتراحئاكثيرة

.شبابياليتنا،ياليتناالحروفاعصابنامننجدلاافراحناقليلة

ألشبابرونقبعدونحن،الشفوفوننسجاعيوننلمتعبة

الخوريخليلدمشقبرالسناهـونخلعسجوننا.ظلمة
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ثحالهصشنحتبرى!رر
---------حسم!صعىمحسىصحسه-عى---حمسمى-حس!مثأمى

الرايبهذاكرميوسفوحطم.الاساتذةوصنعالمدارسلانلا.الحديثةالفلسفةشيخ-بحق-تس!ميتةيمكن

بينالحواجزتخططانالماضيفيبهااريدقديمةقاعدةجاوزلثونهولا،الفلسفةاساتذدمنجيلاعدمورالرجل

تعاراتلنن-ضخماحجاباتكونوان،المختلفةالاتجاهاتبالمعنىشيخاكرميوسفكا.نوانما.بعيدمنذالهـببين

.المتعددةلفكرتخحهـسصمنهيماللصدارةحا/ملهيؤهلالد.يالرانعالقديم

وهذا.تواضعاالكلمات5هذاحبالرجلانوقيل.جيرسهعدوم

مجالالنفسهالاتفسحالشخحسيةالرغباتبانمردورالرديينهجونممن،"درسيامفكراالراحلاستاذنايكنودم

يوسفانفيجميعانتفقانناثم.المكريةالاعمالفيميممون،اخرونيأتيثم،كلنهلايحيدونطريقاحياتهمفي

يخططولم"،الفلسفةفيمدرسةيالفعلليؤسسىلمكرمطلباوانما،محانعةصادقةرغبةعنلأ،الطربقهذاعبر

التدريسمهنةطبعتهباحثاللرجلكانوانما.فيهااتجاهاالسرلعاللقبانلهيؤسفومما.والسهولةاليح!رفي

منالكثيرتلقينا-جميعا-انناشكولا.المعلمبسماتف!لان"تلاميد"لنهمهوالسذجهؤلاءعلىنخلعهالذ.ي

خاصفلسفيمزاجذاكانانهايضاريبولا،الرجليدي.العظيمالمفكر

مذهباوفل!عفيةلمدرسةصرحاالاتقيمالدلائلهذهولكئيمكنمدرسيابناءملكتبكلفيكرميوسفيرلم

ماوافقوارتضينا،التعبيرفيالدقةشمناان،فكرييتعبدمقدسامعنداايضافيهيرولم،التلاميذيؤمهان

منلاتدعالفلسفيةالدراسلتطبيعةانوهوأستاذناعليهبالفلسفةيؤمنكاناستاذنألانذلك.التابعون.هيكلهفي

من!لا،تلامذةطالبيهامنولا،اساتذةفيهاحثينالبل.تسميتهعلىالناسكل،تواضعيقايرايمانا

ص..مدارساتجاهاتهاعامامفهوما،علميباحثككل،عنذهالفلسفةكانت

التغريفهذاالىيضيفكانانهالا.والمجتمعللطبيعة

كرميوسفورؤلفاتينتظمرئيسياخطاتتبعنلولوءؤلفلتهكلفييصرخاذ.المعاناةهيحدة2واكلمةالموجز

البحثميدانفيخستهطيلةرافقهالذيالن!جغىلعثرنا.وتتمثلتعلنىوانما،وتدرشلاتقرأالفلسفةانعلى

انالعرفرعرفنااذاالجهدمنالكثيريعوزناولا.افرفي.النتيجةفييختلفان،يراهماكما،!التمثلالمعاناةوكانت

فهو.اعمالهبهتميزتالذيالمنهجهوالمحايداتارسخييمكنكص:تساؤولجاءهنلوعن.اخرالىفردمن

حديثهاعف،اليونانيةا!وهـةتاريخعنحدثنلاذأان،واستعداداتهمالندةقدراتهمينتتبلافرادلبضعة

توجثم،الوسيطالعصرفيالاوروبيةالفلسفةتجناريخواحدأسيتاذعلى-للفظةالقريببالمعنى-يتتلمذوا

ا!سفحةتاريخعنللقيمبكتابهالمستقيمخطهالرجل.و؟حدةمدرسةجدرانبيناو

ادحديئة.علىلاتقوملفلسفةاانقللحينوضوحاالامروزاد

خبيئةعنالرجللكيكثفانيومذاتاردتورب!اورون،العلوممنكثيرفيالحالهوكماهرميةهندسة

قلقسؤالهوفاذا!كرميوسفينل:وتساءلتنفسهمنعقلفيهيصبمتسملوياقالبلتكونلانتصلغلافهيثم

العرضبانفأطمعنصحولسلرع.أطمئنانالى/حاجةفي.العقول.

.لانمتكاملغير!نهجهوالعالملفيلسؤاتيدالمحطالتاريخيمتجانسة-جهدبعد-ماتصبحغالباالعلمفقوانين

ماكانتفكرية-الاصداثلسيرالتاريخىالعوضعلىميسمورايصبحوبالتالي.والنتائجوللمقععاتالبراهين

العرضطررقةلانمحليدايكونانلايمكن-لجتماعية!نتلمذهء9.لحتويهبكل،مامنهجعلىيتتلمذانالعلمطالب

.عناءدونماالؤلفمكانعنيكشفانللموضوعواختياروالخصائصالاستكشافومحاولةوالفهمالتلقيمعانيمن

يكشفكإنحينكثيراالقارىءاراحكرميوسفانغيرلمدارسبنائيةماذهتكونارتصلح،والفهـنونللادابالذاتية

المتناثرةتعليقا"لهفىاو،ابحائهمقدماتفيموقفهعن.الجمالوعلمالنقد

.اوهناكهنالتشييدالاوليةالخاماتهذهلاتملكالفلسفةولكن
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تعبيراكانأوديبانهيالبعيدةالحقيقةلان.فرويدالعقل"فكتب،بللغموضيتهمأنالرجليشأولم

احاطتالتيالوأهمةالأساةتلك،عحرهماساذعنحاسما"الطبيعةوراءوكاالطبيعه"ل،حيرولتاب"وألوجود

.الدموعمنبسياجالفرديةإلعبقرية.الفلسغيمزاجهمنه،غمضلمحاوضح

النهج،هذاع!بىيعيشواانالفدلمىمنيستغربولاباناجيبكةالراحلاستاذنايقفاين.فدذا/سأ،لتني

لحئىتفصحلربيننااونمالينهمنولقرنس!يجهااإلنامالملحنلانتاحضانهافييوسفترعرعالتيالحح!بةللدينيةللنشدة

نقولوحينعذ.فلسمفاتهمتفسيرفيالسذلحةنحذر.اهوإلثافيوالعنحر.المكريبنلنهفيهاماعنصراكانت

ر.الاولىلحياتهامتداداىنتحيثباريسىللىرحلته

أنعكستالتيهياليوناني-للمجتمعالاقتصاديةالقاعدةانكانتل259عامبالجامعةللفلسفةلستاذاعينوعندما

المجسع.لذلكوالفكريةالروحيةالقمةعلىخادبثكلانيكأارلبقاتور!عمالعربيلمرقالاقتصاديةألاجواء

الثرصالالبهوانقديمالعبوديالصالنظالةآلتهولمالثلتلالكرص-حا-الحالبطبيعة-والجامعة.الروحيةمعنوياتها

العنلصر-هذهومن.الاقتصاديللبناءالفغريالممثل

يستطعلم-الموضوعيةظروفهبحكم-كرمويوسفالكثلكةذرأعيمننمافقد.كرموسفحياةتلاوتتالثلا.له

ولذا.اليونانيةالفلسفةرؤيةفيالمنظارهذاانيضعالاقتحماديالتكويننعنفكريلتعبماكانتالتيال!ننرقميه

القصورالذهنيكارثةانهاءلىللاغريقيةالأساةيصموررأيناه(1)عاشهالذيوالاجتماعي

اضلعب!بنتكمنألحقيقيةالمأساةانرغم،ابتصعاصفعندوعاش.احتضارها!ظاتفيالحربيةالفلسفةودرس

خا!ؤلاهـفطنلا..والاجتماسالنترىالافت!"ديبروحاياتالثعبافولهكممتاقى،الاقطلعيةعح!رفي

.-..اوالسلاطينللسادةالخبز"ضهوسرقت،الثرق

المتساندةالظروفهذهوسطيفكرلشابالأبدوكان

الوسيط.العصرفيالاوروبيةالفلس!فةتصفحنافاذاومنتكلاتسيلارضهارباروحيااتجلهايتخير،انالمتازرة

.عداهمادونمنهجهسلامةعلىأستاذنامناصرارنلح!،كرميوسفوجهدانعلىالغالبةفالاهتمامات.البشمر

يلتزمبلبدأهالذيطريقهعنانمدةميدينحرفلافهووربماالانسانلبنيالجهولللمستقبلفيالخوضمنتفزع

تهيب.وبلاصرلمةفيحدودهللنموالمتواليةاجهـتهاداتهافيالبشريةألحولسازدرت

العصورلان.تتضحان1هذطريقهالممعاتوشكعندئذ.الانساني

الازمصيةبدلكلنت-والغربالشرقفي-الوسيطةهـورااليو!انيةالفلسفةعنحديثهنرىالضوءهذاوعلى

والاقطاعالرفتفمجتمعلت.الحديثغالمنافيالحقيقيةمصدرهو-بالذات-ارسطوولعل.والاملبالحب

بالانفجاراتآذنتالتيهيوللعبوديةالاستبدادتاىئمةالقلوالفلسفة.)*(الدنيمامشاكللحلكرميوسفعندالتفاؤل

الناشطةالنواقيى-تقديراقلعلى-كانتاو،التاليةرراءاو،الوهمعلىاقيمشط!جهرمجماتهافياليونانية

ذلكبعدلنفس!هاوجدتاينما،الثورةابوابطرقفيأليوزانيللمجتمعكانوما.الخرافةفضاءفيشيدسا.كت

وسلا.!ث!علافا!لم.الاسطورةيخرينبتانالسحيقةالعصورظكفي

تعانيالوسطىالفرونفيالاوروبيةاتجمعلتدانتفيالااليومسنا!ياةلمفارقاتتفسيرولا،يحبوطفلاكان

وللاجتماعية.الاقتصاديةن!ظمهافيالجذريالتناقضازمة-ذكاؤهاتعمهما-!ركانوما.لهة7واالكهنةمعاجم

فبمالاالانسانيالواقعلايقربالذيكرميوسفولكنعنبعيداالبثرث!لاتفيالحق!يقةعنيبحثانالا

-كماالماديةام!العوافييرلم،المجردةالتأمليةسبحاتهرلاورتفي،،للغيبطوايافي.هناك...البتتررض1

الأساةيركز،لذلك،ورأيناه.الحياةلاأزماتعلىفاصلا!السماعبشرارةقدالمتوذهنه

اخلاقياتهمداسواالذينوالنبلاءالسادةاعناقعلىالوافدة

احلوهكذا."زلئلة"نتهواتسبيلفي"افبيلة"العبقرياتاعتبرتحينالساذجةالمناهجاستراحتولذا

الملحولث"اخلاق"علىحملبانالاجت!اعيالتناقضمناءكونتفسيرفيولخذت،الآلهةمنمنحاالفردية

زتاجاليستالاخلاقيةالقيموكأن،البابوات"فساد"و.ألقاصرةالزاويةهذه

القائمه.للاوضاعطبيعي!تكنلماذ،وضوحفيالعصرذلكمأساةواتضحت

يضعكان،ؤألمجش!الاخلاقبينكرميوسفعزلوحينراهـتثمومن.العب!ريةعطاياها!همنحؤسخيةالآلهة

الانسان!االجتمعلرؤيةمثاليا!فهوما-الامرحقيقةفي-.والدراماوالملاحمالشمعرفيمأساتهاتنسجالاساطير

زرقاءدماءتجريبعضهمثرايينوفي،لايولدونفالناسالىردنالما"اوديب"حقيقةعنفوكلشسوسالناولو

والسوداءالحمراءالدماءتجريالاخرينعروقوفي

اكطاج)؟(

كرمليوسفالوسيطالعصرفيالاوروبية(لطسفةتاريخ:واجع-(1)كرميوسف-"اليونانيةالفلسفةتاريخ"انظر)ك!(
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ذويالحقيقيينلة71لسادةواعطتها،الافرادمنالانتاجيةهووالانسانالمجتمع+بينالدائمالتفاعلوانما.وهكذا

العاهلة.الايدقي.والاخلاقياتوالقيمالثليصنعالذي

عمرهيعيشانهفيألحديثالانسانمأساةوتبلورت

خيالتلعلىلاالاقتحساديةالمباراةعلىقائمةمجتمعاتفي

.الفرصوتكافؤوالشاركة،الحديثةالفل!حفةشاطىءالىكرميوسفرافقناواذا

راىلانه/كرميوسفبوجدانالمعنىهذايلتصقولمعاثرعمرهلانهالرجلءاىالحميمالتعرففيأربنا5بلغنا

العصرخحائصعنتحدثاذافهو.اخرمعنىالحراعفي.نفسهالعصرابناءايضلونحن،الحديثالعصرهذافي

فىالعنيفةالفردية"اثنتينالىردهاأيامنافيالحديثسافاتمنخوفدونونتعلرف.قربعننلتقيوهكذل

الآليبألعلمالبالغةوالعنلية،والسياسةوالدينالا.دب.شاسعةزمنية

هذنساصدعلىل!مثكونلىلكلالرلعلميةفىلراميةئهالىتهوللمتعة.بكل،الحديثالمجتمععصارذهوالحديثوالافسان

"و.رص..و.-.لساة3اعناصرمنالعصارةهذهماتحتويه

فتكون،الدينعنالفلسفةستستقلالفلسفةفيقوي

بالعلمتشيدفلسفةهناكوتكون،الحاديةفلسفةهناكالعالمقسم؟العلومميدأنفيالذهلصرفيالبثنجالتقدم

!تهتجتمعاو.مجالهقدرعلىمجالهاوخحرالآلىالىوفرو!،القدمهذاعناجفلوافقوم.ومذاهبشيعما

وتظل،بمنهاتفاوتمعالمذاهببعضفيالمختلفةاسوجهاتافروا..الحعلبةالواقعارضمنهاربينالطبيعةاحضان

وتخلعهاالمذاهبتعتنق،مترددةحائرةالانالىاال!حيال"عاولايدرهمفييحملون،والزهورالاحلاممت،!اتالى

")1(بنظامالحياةمن،نظاهتتبدلو،الاخربعدا!واحدالوليد.الصنايهماوطورصاألعلميةألحضارذرتلىلتقوالهدم

..مترددةولاحائرةليعشه،الامرواقعفي،وألاحيال"الدافىة.الآقىعجاةخروصنإظلراراوااخرون-.وم-

.او،متتابعهميكاليكيهحلمات!ييدورالمجتمع!ر)وا

غلفالذىألشردفالثو!هىالققةالحيردهذهوانمالا.......ء
.....الىاطارهامنللخروجسبيلمغلمهم!رغهدوالر

بواسطتهسيطروأمعواناالعلممناتخذواوقوم.الابد

8ص-(دص!يثةادفلسفةتاريخ-كرميوسف)1(.اوسعحرياتلانفسهم!وحققو،ظروفهمءاى

العاتية؟ألدوامةهذهفيكرميولمفيقفاين

لانه،الامرفيطويلايفكرلمانهقلنااذاحقانفرطهلا

دربعلىوهو،البشراحلامفينهوجدلغمسانمنذ

سهيلكوليت.يتغيرلمواحد

هو،الحديثالانسانلمأساةالواقعيالتفسيروكان

حكرااصبحت،الانس!انلخدمةالعلمبهاجاءالتيا،لةان

زقدألايدفيدماءبهايمتصون،المجتمعافرادمننخبةايديفي

!زيجاالناسبينالانتاجعلاقاتواصبح!.المنتجة

طبقةوتكونت.والامتصاصوالنهبالاستغلالمن/متفاعلا

وطبقة،لة71على-التاريخية-هيمنتهاتستفلصغيرة

مع14،م،ودمعرقن5ماتستطيعإقصىتقدممستغلةاخرى
لرمق.1دونماهولنفسهالتحفط

احسواولكنهم،الجديدالضراعهذاالبعضيعل!

ظنا-نفمسهالة71علىثارواواحينئذ،عمقفنىبالازمة

رناشب.الاحلامغاباتالىوجوههمعلىوهاموا-البببانهاخاطئا

التاريخيللتطوراستغلالفينجحالاخروالبعض

بينتبقى.انبشرط،الآلةعنفدافع،البقائيةلمحلحته

واصبحت.تديرهاالتيالايديبينلا،لهاالمالكةالايدي

....لصدالقدرهي،الفريقهذاعندا،وحدهاالانسانظروف
لو!صرشهرلىر

..".لهيسشسلمانمنللانسلنمحيصلاالذيالجديد

فنظمت،الصراعلمقوماتالاخيرةالطائفةواستجابت

الوسائلبهاستردتعلميالساسعلىللانماجعلاقات
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طورهالمفيتتجمدانيمكنلا،العاصرةوالاستعإمارية.يفكربدأمنذكرمبإوسف

يسهماناستطاءتههفيجديدتطورهناكانما،الحاضر؟الحديتالانسانازاءاستاذنافأين،واذن

الازمة.حلفي

الاسإتاذاليهاتوصلالتىالنتيحةهىهذهوليسإتويبلغ،بالازعةعميقباحساسإ-صادقا-يكتفينه05
...التكالبيشكوف!و.رائعاحداالفلسفيتصويرهافي

مدس،ةعنتعبرلاأرسطوالىعودتهان.كرميوسف"روحانياتها"ويضعي،الحياة"ماديات"علىالرهيب

لان.والحديثالقديمالمجتمعينبينالانسانتجمعواحإدةالارفإالاعتابعنديتوقفولكنه.النعالتحتديستالتي

ولكئ.،متقدمخطفيالباحثيسيربانيقضيالتطور-عنالكشفمحاولةالىيتعدأهولا،الصادقالعا"طفي

مغلقة.حلقةداخلالدائريةجولتهفيمصإىاستاذنايتعإلقدعاهالذيالوحيدهوهذاولعل.الألساةجذور

،للعودةوانما،للتطورمجالاتإسحلاالدائريةوالجولاتانتإقةفييقول.الغلأرقةالسفإينةمنللنجاةكحبلبارسطو

!"نفسهيعيدالتاريخ"الساذجالقولوصتالحديثةالفلسفةفان،ناقصةعرجاءالعصريةالروحية

القديماليونانيألانسانبينحاسمةفروقاهنالإانرعمتؤمنولا،ومبإادذهومعانيهبالعقلتؤمنلاجملتهافي

القديماليونانيالمجتمعبين...الحديثاإلانسانوبينمفارقشخصيوالهخالدةبنفتستقولحتىتإابتةبجواهر

يلدان-اذن-وتجحيل..المعاصروالمجتمعوجوديةفلسفةالىالواقعفي!فتقرةفالروإحانية.للطبيعة

ارسطو.يدعىفانجبلسوعصرناالعفولكانتاذاماندريولا،أرسطوكفلسفةضوعيةمو

التوترانقال.ومضإىكلمتهقالكرميوسفانغيرفيتإمضياو،ألفلسفةهذهبمثلأنفسهاتأخذالعصرية

الحضاريةللمباراةحتميافرازهوا!ومعالمفيالسائد-")1(العقيمةمحاولاتها

حريةفىلعرالذىهوالحرالمفكرانالضاقال.المعاصرة..
...)...-.-عدلءليس"الروحانيه\\وكرميوسفبينفالخلاف

للتعصرجلعنشبالفمعة،!ماكالحدصعادقاألهننحعس!اي!لاعىلاعن""ناقصةالعصريةالروحيةلكونوانما،كراهيةاو

".....فيالحديثالانسانماأسإاةانيرى،ذهنهفيالمثاليالمعنى

حميعا.وعصرها،ومحتمعه
..أرسطوكفإلسفةموضوعيةوجوديةفلسفةالىيفتقرانه

شكريغالباولهرةيبحث)2(لاامنهجههلان،لىأرسطو1استاذنا.يفزعوهكذا

بعاولذا.وللمكانالزمانداخلضوعيةالوالظروففي

الظروفتغايرارسطوانبتتالتيالظروفتلكانوعيهعن

حروفااستاذناباسمنعنيولا.كرميوسفولدتالتي

كانكرميوسفبأنالقولنستهدفوأنما،علماكونت

رإأإؤبإنإأإ4كلممف.ارسطوظروفمعتمامإاتتماينالظروفوهذه...خاص

ومكارمعيررمالىدىالموصعوعيهالطروماعرإحيالعبيرا

تتإيركرميوسفج!انبمنالخلفيةالعودةهذهولكن

التيالمغلقةالدائرةاوالمفرغةالحلقةهواخر،مقزىالى

بإغبإرلإميرشادإعفرإالفلسف!ةالىعودةهوارسطوالىفإالرجوع..عاتإها

الانسانمأساةهىالحديثالانسانمأساةوكأن،اليونانية

27683تلفون-656.بصيبدووكان.تبديلاوتغيرادنىبلا،القديماليونلني

تبينعلميامنهجل.ضهقصداستاذناانلوصحيحاهذا

التفرقةعلىقلئماظلالانسانيالمجتمعانهداهعلى

ألىالعبوديالمجتمعكانمنذ،وعبيدسادةبينالطبقية

!وررد!إمتبصأسلافنابينوالاختلاف،المعاصرالرلسماليمجتمعنا
فحسب.درجياختلافهووبيننا

هذاتفاصيلفينبحثن1يقتضيكانذلكان؟لا

الاقتصاديالتطورنواميسعلىينا2ايدإونضع،العامالقانون

ترا!لا؟لدمعارالالستغلاليةالنظمانحينسعذونعرف،للجتمعات

9ص-نفسه(لمص!ر-كرميوسف-(1)

كرميوسفمنهعاى(2)
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،*،*،ع**،"***،*-!?***ء"*،*،"******ء******-عم**"!**،**للأ!ه!!*"****-*عع!!ى*له**كلي"كه*!لأكلي

هلا؟".ح!.عا

كل!اهـحضح!!لثم!4وه.-.!م!هلا
.7.

*ء*،

!ر-ندتي!--------هصمم:*ذهعلا
.-*!كك------ل!وز!ر!ا.شاهو:لأ لملأمر-.

ء*!ه!ه*كليل!*للأ"*"ممه**"*"*!ه*لهكه،!كهي*****"*****"**ممهممه"!هله***!همم!**كهللأ،،-

ولادتمثمنذامراةمناقترندلم...اجملهاما-واصغيه،الاتيالنهاروجههيالمتثا!لبسريرهاءلىؤتااضغجعنم2

الثالث:الرجئالال/كان...الجرانمنأباعمنالميبمثالاناءالىالعينينمامضآؤني

دافيءاسمرناعم!مها-الضوءناعمةشمساليهاتسافرخضواءمببنةصوتها..تغنيامرأةثمة

الرابج:الرجئثاالمتلبةاجراسواصداءيرحللاربيعمنتبحثوعصاآرزدؤاءوسماء

تخياقينهديااليةننآ..متعىنانا-نجنصاروالصوتآلكوآان؟لحزن..طديدظسلنلنبمبرتقييمأالايااج

الخاىر:الرجئأاالرماديةبطيودشثيةآمومهامعتظااه،والئندادآمنالحنانبالنعثنةمثالا

مرتجف.قرنفلفمها-باهرافرحاالقناةا!فيالغناءوبعث،اصفرحقلؤوفىمحصمة

السادىئثالرجلأهالوكان.لدتأةايآفيالاسثيدوددءيتفتئنهدحزناجهادهيهيحمةأايييبا

(لبأ!ائعآالعطرمابآهولىمطرااتسااطلماذاصأ!لط-يبأنننسي..هرمكنبيفأنالنداالسريراـاطيآفمنقىالمستييخبيهنلم!ا

يا.سآبضرامآالمسابجالرجئنودتف..السممياامواجهنائمةبدمثا...رجعأبلاآنئظجسممعمامئان..ولادته

..آلوينيير"آه-متجيج؟لىالمتلةف..ذيىلىصامتمببكلاءالملاجاساهببنئبدأقدوها

اةءأوه:بارتعالثىالغنمنااودمستيملكننبدارالسثنامدالظانثعآالبجآالمجاذيحأوآرباتالاييارال

(لسبمغفتلاثق،بالحاحيناديبةلامهاصونمالارانآظارجكلننتمالىاراميةليسسهبحطنرمأمببلآالاأشنالحسعبهمنبطباآمآطاةاجسعادا

لنفسها:وقالتعينيهاالقناةووتحت،رج!س.وجوهايملكونولا..

ميتة.اسكانتلوسيهةنل!اس-كسمع(نهااليهاوفي،امهاوجهالفتل!مخيلةالىبغتةواندفع

طريقفوقيمتسمرةالظهرةشم!يكانتبالمذاتاللحظةتلكوفي:عادتهيرردالحادصوتها

كان...تابوتابتثاقليتبعون..منكسةلؤوسهمرجالاسفلتهايطو!م،را!هالثمونع!مابنلالمراةيعبدونكلهمالرجال-

تىولتولنهنوا،المتعبونبظلالهاويابأذالعصئلرتىمنارأجويامضفهما0شيأويبلتخعنايءلسثبارهنمنتنايثتعدلنن

2..اصارماردلىوداصلةافييرادالمابدصمنآمنامامآالىالان
...سبمآاليتطفئباامرأاعنعجنعمجارامرالماادوتهماالدتااونذآره

واباعه-وغدعبيتهلهرجلافثطواحديومأبئنالاتنررئيىنوقدالهاهـغنة؟لآؤرةوكانرم،بباغلمدةبعدالااثااتاممنتالتواح،رجنأ

وابريهاماته.الىتمينهالفنناةتجمهتحديمهاعثناءالعجئيزالجارالمجرنبممنالمطلة

تعشا.لقد.......لل..لا

صبادا.اـيامميمالمجنزالجاراالاتغنلمالمحتطدآالمةناةنمتمادا

؟بعيدةالمقبرةهل!طو(حدةوامرأةرجالشة:صوتبلاالفتاةوردوت

الميمي؟دفنبعدسنفعبتماثا؟رجافأسبعة

سنتئلدى...حا!نطأنا

انهم..غرففااقنحمواقدالسنعةالرجالبأنالقناةواحست

ووهممهرووقثي،طيءكمئامدقدالذبمأرحقاركانالمةبرهوفيمسمىلأصبئتيرلمهثوناذلنم..!برهندهنههاتلمسىأيرديننم.حئللةا

لرذيآ!امآازدادالذبهالوجوممناباعخمصىئيثغابتسامآيخفى

الحناثنةمنهاغأ.الربيعطلثنبأمطارعرلناامتميجىئناناترائلنمملنثنوننح

عارية.وهيجملااكنرستكون:أحع!موقر

انتابوميبأاءردز.مميآآحارامنبالارههالارضملىالتابنتوآع

بنايآهندربطابيآىبكمثشالماثوفآالجثآىتملتالامئدذبواميهبهالفتاةبغنلم،ومنأةهنثوبعناالىالصاتنفيالاصابئقهامتدت

ارج.يااهروي.بصممهرجوأبكى.؟مر؟اولئبلعد.والرألمانصصاراةسوةالىبصنينالممتلنجآالعتنييبآمنأيتكامرداانماخجهأبئنأ

لهمسوفعليكعثرتان؟موتياانتاين.اصو/1عيونكماغمضواحولىالسبعةوادجال..عاريةالانانااذن:لنفسهاوقالت...

الجثآ.ابتازالحاراليثي.بسرعآالعابرثاللحمئآفيمراالذتاذبحهت.سريري

دوائبهتفرمتوبعد.الءرابئمنآوجاواداءـيئي.آبيرمصجرسهـامالحفرا:*آنأالميجعأقال

شبمةس2رفو!هنيهةقيعغرابسوىيبقولمالمقبرةواقفرتالجميع.اميمناجمئآانؤا...دمامآهدياننثجمعا-

*سودين.بجناحيهمرفرفا*زريالفضاءعبرحلقانلبثماثم:الثافيارجلئل
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.الارضوجهعلىيتلوىوهوموجعاانينايئنذوالشابوقال،المقبرةسورمنبالقربالمسرعنشابانوتوقف

المرأةخلففيقف،السا"لدالاضطربالعمرمقتبلفيفتىوينتهزةيابسةبشجرةالشبيهةالمديدةالهزيلةالقامة

قبللحظاتمكانهافيمتجمدالمر(ةقتظل،بلحمهاجسمهويلصق.الميتجثةدؤيةمنللغايةتضايقتلقد-

مهنتها،تذكرتفقد،متعجلةبخطىوتس!مفاجئةبحركةعنهتبتعداننظارةور(ءعيناهتختفيقصرابديناوكانالثانيالشابفماجابه

حانفقد،يديهاينتظر..(مهبطنعتمةفييرقدضئيلطفلفهناك.سود(ء

و(خوةو؟باسملهمخلوقاويغدو،(لعالمشممسعيناهقبصرلكيالوقتمل!الموتولكن...دفنتاقيهبمجثتيكأن(يضاتغعايقتانا-

مسنة.سنةسيكبرصغروسريرومدينة،حيومنزل.هرمو؟الذينللرجالمريح

الكبر:المقهىضجيجعبرملا3خيتصاعدبصوتجرسونويصيح.نجبابنانحتفظلن...سنهرمايضانحن-

قهوةو؟حد-؟هكذاتتكلملماذا-

النرد..الق..السوداءا!بر!رر.بأردماءكأسجرلونياهات(لقاسيةوالشمسوالضجةالفاضحفالضوءالنهارأكرءأني-

بسذاجة:فأجابت؟قبلةاعطيتني(نستخسرينماذا:لهاقلت.ساؤتمواليويخيل..بستمراربالموتافييجعلنيذلككل..و(لازدحام

الحمارز(لما..السيارةتعطلت؟قبلةأعطكلماذاستخسرماذامسرعةسيارةدواليبتدهسهلكيللاسفلتراسيشأسلمقليلبعدأني

.سنموتىنا...تفو.!ار!اامراةةلتعثي..ابيلسقط.-رامدينتييادميخذي:جمجمتيعظامتحطماسمعلحظةساقولوربما...

احدىوراءويجلس،الوجهو؟جمرجلالمقهىداخلالىويدلف.المتعبلحسررقرمزيةقرنفلة

المقاومةمنؤ،ئدةلا:لنفسهيقولوه!وسيجارتهدص؟نوينفث،الطاولات:وقالاليدينالشابفضحك

انا..0صغيرةمومسالىوتحولتتركتنبم..حبيبتيسأنتحر....كالمجنونتتكم؟نت-

تركثنيولكنهاببراءةيبتسمون؟لذينالاطفالتحبكانت...حزينيحبلاابلهسارتر.مجنونديستوفسكبم..مجانينكلنا-

وفمها..وسادتيتهواهشعرها..اجملهاما..مومسالىوتحولتلوركا.حزينضفدعتشايكوسدما.مهنبغيرولدرامبو.الشمس

عتيقصنيعادم!فيالدوامعلىيرمي-الناضجةالرزحديقة-.-طبلماسونص!.!رءئصرصاركافكلا.اسودبلبل

اورلمتلحظةا--حكاا!!طمتنود!تاحمامتان!اها..السمسمنالفائدةما..الاجوفآلصوتحتىفقدتممزقةطبولكلنأ-

؟للتمونشجرةاغصانتحتمنزليباحةبلاطفوقظهرهاعلىحبيبتي.لنسر..الشمستحتالوقوف

:تهرجبصوتا!يكهمستو!ر...نافذةقضبانخلفتقفوكانت،للشابينصغيرةبنتوابتسمت

خلالفهأناسساذمجوحغنائيبايقاعوترددلأالطريقعلىطلة

عينيه.امامامهشنقتكطفلسمابكي..تعذبينيلا:بحرارةلهافقلت.مامايا؟خرقط..ماما؟تيجيبدكايمتى-

كلألتبينماخمراامتلاتشرايرينهاكأنثملةبغبطةحبيبتيفابتسمتعلبصوتعتيقمسجدمئذذةمنويتعالى

ف!طاصبحالذياللحمعالمفيوتغرقانالقديمبؤسهـآتنسيانيداياكبرالله..اكبرالله-

؟مرةضحكتهل..الكئيبالرجلايها.كميرينلرجالملكابعد:لزميلهالنحيلالشابفيقهـول

مدينتي؟..الميتيضحكهل.سماءبلاءمقريخشبوجهي..!بماهلم-

ولثارعمقهىصيبها.يكرهنانفسهالله!كونقد..؟نصليلماذا-

بكر.ارضمنءياة(حرالكئيبالرجلايهاامنيتكمابطيئةبخطىالشارعيجلتازكهلرجلويغمغم

سنةمئةاذ3أن؟موتيبعدالعالمذهبمنالفا"لدةما-

تامرزكريارمثمقالجالسةالفتاةذراعباضطرابفيلمسفيلمايشاهدشابويتجرأ

.المجاورالمقعدعلى

اه"ا"هااهااه."8."8ااهاا"ها"51158ا"ءا.ء).".ه"اهةا.ء"ها.ا.اه"ها!ها"8"اهاء"هااها+ا"!هاا!5118118لأـا(11510511"(8اها"ه"اءث:كبيرةلقمةيمضغوهولنفسهيقولو،الوجههتعبعامليتثابو

الكبر.عاري؟،رغيفيالاجلكجبفنىتتحطميومكل

يميلأدإبدارمشمورإتمنتخصلاتهتدلتاشقرشعرفوشابضيقزف!ارضعلى-ويتكوم

هـلمنبعقالدمعلىبراحتيهالش!ويضغط،الشاحبجبينهعلىبوداعة

ب.الصدرفيمتقاربينعميقينجرحينمن

ءت؟باختهتحرشتلماذا..سلموت؟وء

"لربسسهيلللدثنورثلاليني)رواية(الحي-والافواهوالوجوءاف!افعة*جسادمندائرةبسرعةحولهوطتض

أثريسسهيلللدثنور)رواية(ثغميقكخنلو-؟ضربهمن.اقصاهاالىالمفتوحةو؟لعيون

تعرلى-لا
كأ4123ص.ب*دابدارتماوبايركض!يلارجلاشاهدتاثا

بغزارةينزفدمه

*سعافتوب"رةالشرطة؟!بوا

-اهاا(5!أهاهااه"ها1180110010110118110110118110811811(1011011.30!اها011011011011011011011811001011.11811،11811001111"اااءا"تالذييلاشقرالشابفيبنثرتحملقوالجسدمكتنزة*امر*وتقف
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!نرت.:بئ

!ءج..قي .:.:.:نج.:..:-:،جفي!ش:.يرفي كأ::تريز:.:::؟!!

بز:.ةنرثر.نرنر

---في!حض----لىركحلى-ححسححص.ص؟ة م*:...:

:.... تر.:؟:....
:::::...

!ةقي.نر

؟بخ!ةني.:؟

ت.ت:.:ت

!!يرنرتي

:../نر.بز

ةنربالزادضاقتارضفيلكني.لمحطامااصبحتبأنيعلمقدوكأنه4بابيعلىدقلةاللب!

نربز.:قي.المبذولالشيءواعافلمالريحتمسسعهلمعودللعمريصصرمهربيعاءمنمروريز؟:

ب.تر.-،."أهدابىاروالاصلة؟بج
!أ2حاداحساسحبلمتيفوراءلملشيددونمنيرمص..يرلح.ء-!في

تيإ.؟برالاعيادوتمرالمنهزمهلا!ال!::. .:.:.ا-رجع::::

"!*لمالاعوادالريحزلو!موقوتغنى..جوعابهاالفيتفي

نجبز!غالهبلاصحراءفيانىلولم-نسلكعىلاقيقي ..لمالفينبعد.نللمحلتائه1و

:..نر-اببلمهالم.

ة:.بز"غراميالرهلفيلانسىالبيدلقطعتلماسرهمسبعدمنيسمعوالتائه-بر:.:ج ..لم.نشمدأاللحظال!روحعلىت.:.:

نرفي.نرهناأختاهدالكنكالعينالىسطر..
ةة.!*لم-:...بئ

!إبوتنتظرأركلاماعيميفيتحدقعيناك"الالمناىرولىيفولالمحزوناللحراالهرمهسالاةنرفي.نرتر
و.

لم..::::
شاسع!بعدعلىبالصيادرمتوالريحبرعرا!ينودعت!ريلا4علىالآها!ح!قلمنألمىواحد!يرنرنرني

:.كا،إ!

!نروأسعهنامهـاهوالمماءأثوبينمنيكرهعلىوخلعتحزمهعمري

.ني:.:؟أرسولعابلم..رقارقاتر:-إنر

نيبز.بزتراحرصيدعلىالنتطئانفيأعثرولعلىاللعلحتى!!*؟..:ة
في::نر-لم-.:ير

.بزنر؟زىلحتملااعلدثرنر

قينرفي"!*!اثنالىاثنارالناسار،أعلماعسانلأ.قل!ما..نرصر!تن
:نر.نرة-لم-لا(بيعلىد!لمللعلة .:::لم..ربيعاورء-...

:.:لليفا؟ررا-.:
::::يابىعلىدقالل!لةز

ة.:..ألم......

...كاحبيبارى*.....نياة.:

::...يولأيسطع:..:

م!صرمهربيعاعسصرورءصورهلدسي!ىلسر!طوثر.ة

نر:.:بزأهدابيأرفاللملة.د!..."-؟!
.::.-لات.كا!سلحمهحاءصا:..:
::.:نرلم!،!..؟:تر
برةالمنهزمةالايخامرجعلممافاتدكرىكفيهافيتحمل!!

!إ..جوعابهاألفيتلمالاعتنىاوعصمرلاالقي!ىلوعمر!طىف!أ..ألاء،أمرقكنتكمكاأنا-اعلم!
!...:لم-و.:.:.

نر:-:!،عرلما-ممروراتبج:غت

..الكلمهالسلملكنياصدلم.تر
!!لملغظهفىدمعاكنتصببمهلكيتعلىوضتعرىالم!ب

ة.نر"....::ة

ا:(لنعمالىالعزبرعبدالمقاهرةلمالطللاوندبتلمسىلوراتلىلصحمهعس!نر.تر
::.نر...لم-:.....-...".نرلكنينر.قي

المفجوعوللقلبالديمةودكرت!:..

::.:**كلهأقي

نر:.ترأمننفسي!يوماوالسقطوالحومل

نربلم!عطفعه.را!؟ ترير:جوم!سلاماقال.ومامرلجرعمريص!؟
!

لمححاديشئت!تىودفنتأالزمنظهرعلى.يتيه.ءيسي،

نر!

!.بن.!

!).نر

ة؟جتج!

،؟!
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اللهوالىالغرابةالىيؤديطريقهمودكن،نعم،املبدون-بييرالماصياالعددفيالمشتمورتتمة

معا.

.؟دفعهعنمسؤودةانهاتظن(لا-ريمونالثالهثالفصل

!إربما-بيرالاولالمشهد

ايي؟الروحيالانبهارهذالكا.بنمن؟علييتردوبماذا-ريمونوريمونببير،الخ!ة(لغروبعشمةفياهـسح،الستارة"ترفع)

الخيانة؟الىالايمانهذامثلكودانعجبمن(القلقبادييالغرفةفييخطران

كلمن!لقهو،الوطنهواللهان؟خيانةاية(فجأةمحتدا)-بييرايها..الكتابةاعتزمانيرصون،اخرىورقةوهذه)يتوقف(-بير

...نعم...الايمانبهذااختيارهفيهسوىانهروجبهيحسب،شيء؟ال!عدوناليهاالكنابةتعتزملماذآ-ريمون

..الله؟لىالانبهاربهذا،الليلةتلكمنطوباصامتاكانلقد(بذراءيلوح)؟لماذا،نعم-بير

يرريني؟ما؟لماذا

الكفارمعو!وحتى؟المسيحييناخوتهيقنلعندما-ت-ريمونماذا؟عقديعملالم،في!وشها(متضرعةلهجة)في-ريموق

جنب؟الىجنبا.ادرقةهذءافضدممني)قنرة،؟فرنسافييقولونترى

..الكفارمعوهوحتى-بيير-؟ماذ؟(مجفلا)-بيير

تظن؟ماذا،يعدمدعه..(بادرقةايهيلقي)اذن-ريمون،هو...يعدمسوفبهيتصلشيءايولكناوه،(وه-ريمون

قلوبيملأالذيالثوىهدامثليستشعرالهاظن،اظن-بيرلماذا،دوجيه،روجبه(؟ئسةلبرةفي)اورآقه،جئسببته،رتبته

...يقيناشهدائهم؟هذافع!لت

؟ماذاالىيقينا(مقاطا)-ريمونروحهصتلقد..هناحدثتالتيالفاجعةتلك-بيي

...؟دريلست-يرفيتئاولهـااقيبحركأالرسالةبي!)إبسطلورقة1افضدممني-ريمون

صفثي4موقهغادرات،واحداشيثاادري،ادري-ريمونتقو!ماتسمحانانربد(القراءةفييشرعثم،غلافهاويمزقريمون

ثانيةفرصةليعطي،النصرثوىليحول،بالثورةببلتحق..فرنسايا،؟لحرولىهذهتلذي!ماكثرما،الصغيرةالمسببحية،الهييا؟ال!تاة

الكاثوليكي،اللهلبهدمجرا1،(جبرا،العئفمسلكبببرر...!اقتلبيبر؟إ"هذاشيءاي!التطهر:خلة"؟ير-تكنمحرفىقلبي1!ال!

اذ..دحعني-بيبر

.؟الكابتنوطريقطريقهبينالفرلىما..(ثر.ببةئبرةفي)-يرتبهـروبر،رزرمزطفحالتيكلماتكان..صديقييا"(ي!ر؟)-ريمون

...او-ريمو!جباةتواجهمؤسيةمشاعرباية،ملتاءة،مسمومةكلمانكان،صعري

*حرهويرفضىالم-بيرلماذ؟؟؟للهالىالطربق*تشالىتجربلالمادا..ولكن؟هناكالخطيئة

..قحسبالتعذيبرفض..باى--ريموناية..()تردد"(لموقف،يلزمكلماا،؟منالمسيحيخضوعفيعتنثنلا

ذلكيعلنكان،*ستمر(ررفضلقد،صديقبىلااحرشيء-ببر؟ا"وكفترقضآنكلليكالمحتممناتظي،"...القراءبم)يتابعكلمثت

منوامسكىطرلقىاعترضلل!كا..انقل؟لح!لةفى،ع)ـالملأ.11.؟-!1011د-
-........-ىلمتحهظةروحكءص!.صديعيبا.لتجربةمنهروبهدنلدر!*

ئكورا!هوشيء(ي،احبرئي"إقولكان،ثملاينرئحوهو،تلابببي"...فوقهتطفوروحكدح،اببومبىالر.ويمهذاقلبفيالش!ة

نجرج؟نيرفضىشيءاي؟جلديتحتيحتبيءشيءأي؟تمامانثن!(..ارجيوك..ريمون-بيير

.صدرهعلى3وبقريهزنيكان"؟المسكينالمهيكلىهذامن1،ئمز،؟لثتية1،المصهورةماتالكاطممتحس(لا)بتوقف(-يهونبر

ميدالهفييقتلانفينةليست،خي!لةليستولكئفا-ريمون.؟(لمسآكينلهر!ء*مليأتي
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واخيوامياخيهياليست؟اذنفرنساتكونفماذا،قدميعن!تسقط..لهجعلالذي

رفيقهصوبيتقدم)؟جلهامنجندتالمتيالمعلهياليست،وصدبقيانها!ريمونيااتبه؟القتلمنحقيقةاحيرالتعذيبهل-بيير

التعذيبسرأفشيسوف،طريقياخترتلقد(وجههدـ!ه!اصبعهويرةعتلكاخرشيئايرددكان،الاستمرارمن،الغضبانها،الاستمرارفكرة

...للجنةبينويعقب.."بماجهزةرجل،باجهزةرجل،بأجهزةرجل"الليلة

المضبة،عندوشسمر(لض،دجيالبابمنهموءفيجاكالملازمخليد)كان:ريمونيااخرشيء"!بأجهزةرجل..هوانا"العباراتمقاطع

.(الفافة،المتلاحقةالف؟ىش-!اراتالىةئر،-معابثةحركاتفيدأسهويبللالثلججردلفييديهيغمسيوهولييقول

فجاة(لساجمانيلتفت)؟ماذانفملسوف(؟لعتبةعلىودو)-؟،لازميجب،القتلالىتسوقنيممدتيان..تقودنيمعدتي؟ن":مكررة

تدفعكالتيالمثلاهي؟المجندلةالحضارةاهي،هياالباب!(بالجاه"اتحررحتىشيءكلاقتلانيجب..شيمكل..اقتلان

؟المرةهذءشيء...كلهو،.هذاثملاكانلق!د)عتخلعا(-ريمون

..ميعنييكنلممانه،الملازمياسيدي(مضطربا)-ريمون!واحدةد!ةقتلولكنه-بيير

؟ماذايعني-ا!كزم..رمزيةشجاعةفي،لهالامثيلشجاعةفي،نعم-يمون

صديقنا..روجيهان،فجيمتهتدلمم،ماخوذ؟كانلقد-ريمونهوانه..روجيهاضماني(الغريبةالنبرةنفسفي)-يبير

0..بالامسقيهماالغضبغلىلقد،مناشجاعة؟حمرانهما،الكابتنجلدخلفمن

؟..الخا!لن-الملافىم2نه.00حملهافتسقط،مثقلةسحابةتنفجركما،الروحانفجرتحتى

مأخوذافلست،وكذلك(ريمونالى)خائناثكنلمانه،كلا-بيير..الكابتنهو

اير!ا..بيير(متوسلا)-ريمون

هروبه؟تسميبمادا،اذنخائناركنلم(اقترابايزداد)-ا*زم...كفايةبنغسيمعنياني،العزيزأيها،كفى-بيير

...انسلالياليسهنايجريماان،الغضب(ستلبهلقد-بيرإ..يابييرالغريبةنبراتك-ريمون

المفتوحة،افواههمالمنزوهةرقاقكصورالىترالم،و(نن-؟لملازمتطفوروحكاجعل"..(لصغيرةتقولكانتماذا،الغضبسبيير

مثلتجرياانعلىالقاررتين،الحبتينالشفتينبدلبشعغورعلى(ناو،نغوصانيجب،حملناعلىيقدرلاالغضبعبابانكلا"فوقه

تر؟الم،سخفك..ذبنمعطريقةل!ي(يتررد)نتخلى

اني،ادريلست،ادريلست(بيديهوجههيحجب)-بيير؟ولذأبسب؟طريقة-ريمون

...مخنوى0.انما،شجاعتيمنبعدثقةعلىلست،كلا(مباغتا)-بيير

فرنسامن"لقادمبنهن،(لمرتعبتينالعينبنهلالينافتحبل-(!زم..(ثابتةبنكلات!اليهيتطلع)

لونويح!الور!علىويسجلون،لفائفهمدخانوجهنافيينفثونسوف...بةنعم-ريمون

سضا..بةهناشرفهاينزلىالذعيالجرح،فرنساجرحيعصبواان..!.ضط(لتوقفعلى..بةهـلقدرةاملكاني...احسب-بيير

اهمةهلىيصر)دم،دمفرنسايلزم،كفايةجروحنانزفتلقدإلهم؟متوقفيفيملاا-ويموم

...دم(بوحشية...نفسهلأسطنيمسكانمجرد،لأشبمم-بيير

متمولتينمسمركينبعينينصوبهاتتطلعكنت،واقفاكنتلقد-بيير؟يمسكابمغاومن-ريمون

..الصبيةصدركفجر،انايدىبين،ييمانابينومناجعلهاناو،غضبيمنائتونانءيعني...اصقفان-بيير

تخببه،كثبىسركهوهذا،الصبية(الضحكيتصنع)-ا!ذم...يطقني

...انن؟تريد؟بماظ،بماذا-ريمون

51،او،او(5،كضبي4افرلثني،لأنتظ(متوسلةنبرةفي)-بييربطهتطاررفيلماذاومن،(وه(متزأيد!حماسةفبمدئعصا)-بيير

غيبوبة(شبهفيوهويتع!ح!)؟الغضبهذااحبسانيمكنني3-فغباران،التراجعاو،*ستمر؟رعلىالقدرةلااملك؟ئي؟*سظة

احسست،قحسبالماذلكيكنلم،نفسيصميمفيزتطلعكانتحتى،كخلصانيجب،اليهامش!دود؟.دي،يخنقيالخر؟ب*رضهده

51او،المرمحبةاليقظةفيتسقطنن،بلادثىمنكجردنر،،نىتهزنظراتهاان؟اتيتاينمن،مصلوعمةكلها،كجاربي،ذكريلاي..لالصدعبربى

بريذةكلالت،يتحاوزانيمكنلاكماسييمطصغيرة،برشةكلألتلقد؟..فرذساماهيمومن،فرنسا؟اتيتاينمنانت،ءلذكر

افي؟(ذنانجلد؟نيمكننىكيف،التصبرعلى!تى،فولىماهوسلقد؟اللحظةههـيةعلىمعلقاناالملا؟اتعلبلمذ(؟اقتللميذا

51000او،الناسن!له(ـ؟لىعنمسرول،بهابراعنمسؤولمنكمخلصحتىالموىالىتماما.هنا..هناصغيرةبنيةدفعت

،بجئديبليقلاهذا(ن،4(؟نتحاكر،-ئراعه(من)يهزء-أكلزمنشئتلانهاالموىالىودضتها،*رضغلىومرغوبمقسماهوكل

استطيمهليديبينسقطتانابعد؟جئديامحول-؟ماذا-ليبرلمساعدة،بالنفس9لتضحيةو،بالشرفوالتعلق،الغيرمحبةءلى

الطفلتين،عيئهابئظراتمسربل،لى؟ردافى/همكتلقد؟ا!-تمواننفسىفيايضاملالتومنها،ائناختيتموىانيص،*خرين

(جسدءيتامس)،(عماقهامن3المسفوالطيهذابصرائلىمعصبافى،نوءا"ليست،كبريراتناسوهـكصمد(لمحئمن(يوجهفي...اللحظة

هي؟(يز،ارجور،دلنى؟لاسبدىههـحالم.ا؟ممسوقى،افياثعل،نقتل،الحضارةنقتلائنا؟الحقيقةمواجهةمناضلالهروبمن

...بسحبهر،لاذن،(!مسمدى-ربمونمعها(ختنقالرعبمنالصبيةاختنقتعندهه،هنايذبلشيءكل

ياصديقي،تعلململائك،شيثالاتذكرائت(صوبهيتلفت)-بيير!هافرئساهيهله،العد؟رىكل،العثمفتياىمن(*يينعشراى
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...الكانجنانتقولاناتر!د-الملازمكانت..المقصةهذهاليك!جئدياني.يقرلء..؟صديقي...

كفت،الموتالىداهباكانلقد،الملازمياسبديذئدت!ا3-بييرنقصفنيكات،براءةؤيد(ئما،براءةكيصوبينحدقوهيتقصفني

/،شيدييهدبكبينفولاذيةلد(ئنقيريرر،نحنتدفعناكما،اليهتدفعه،طافتابنفسياحىكنتفقدذلكومع،لثلج1منهشةكتلةىئي

...هذيناصيعيكبينتمسكهقلباثناياهابينتكتشفوعندما؟الملازم.مظلوم..مظلومنن1الثوافيمعاكتشفكنت،حريتبمفياوغلواني

جولي(الابخلويدابى!بيطرق)البشرنحنبهاذتخاطباننيالادواتانادرككنت،مظلومةماهيبقدر

...مقعدا.اليك..يستمردعهولئر،ياسيديادخل-المثزمالصببةافهم.وانيوفو؟صلهاحدودهاو.تمحي،بينناف!يماتنسحب

ابي..باتقدم،الضسةاطغالهمهو!ءالثمار-،هذهمشهـدي!يطكل!وفنفمسهالشيطان؟ن...ريمون،ريمون،مروعااختلاطابهاو؟ختلط

...استمر،والان،(البابعندالابيتسمر)بدلهاليرتسمالخاطئةصورته"تنمحياندونمواجهتهاعلىأقادرايكنلم

خذني،ابى!!،لنيفأنا..كلا،كبجهترنك1؟ماالفائدة-ييبرالله...الله!المعذبة،الطاهرة؟لشفافةنفسهابراءةروحهبللورعلى

..وشيلتيفمانت...اقوالااعطيكولسوف..المثزم؟سيدي..الله0..عينيهامنيشرفالذيياريمون

ممسوسألانكاذناتتظاهر؟ماذاالىولكن..وسعلتك-ا!زم!اـ..51.ء000011
...هواين.للعنهبكلتحل،لحوديها(مكالهمنيمالز)-مالمن

..يديالامرليت،اليكمدفوع(ني-ييرعلىزرعلىيضغط)برققيز،فيلساعة1ىنلقد؟الابذركهوين1

انه..مه!يادن،مالمحتريها1اقترب(جوليالابالى)-الملازم...الكابننذلدانا.نظن،هذابمثلتتحهـثونجميعاأنكم(الطاولة

..طمورانه؟المحترمايهاتلاحظالا،البمنفسهيسوقبانمأموراستدع(جنديداتهااللحظةفيويندفعالزرءلى،ضغط)هنا!احد

انك.جديدةحالةهده...المثومشديياهذايثمحفيكفد-بير...فورا..فورا..الاب

اني،باراديآتاني،اخرىحالةولكني،بهمفتعذ،العوارتتعقب؟سيدي؟اباي-الجندي

يكنلم،لمسة1قتلتعئدمافحأةقلبمانهدملؤد،تعذشيلاحعلكآت
....-..احدهمترىعندما...؟لمعسكرمنجره،اللعمةعليك-الملازم

ولكنبم،لاتة-زمنمندأنتفغدتكما-استدلهانلا2ادنامامي..
.(الجنديينطلى)...هيا،انيجره،ممودسابعدرداءمجلببا

طهـفلىقلبصدريةىيضما!يستطيع؟حدكانلو(يتوقف)رفضتبكماستبدلقد...افواهكماخلالكلن.نهذيالتيهياثياطينان

!غشاشونانكم...اصدقكملا(ني(حوليالا!صورردلتفتحد)هـ)........ءا.
........(بييرالى)لكمسحدا،لجنه.ايه..راللجنهلبشمعندماالجنون

زجاجمنمصنوعالقلبانلوكماالصدعموضعورقةتلصقونانكما!يشكلمنوياتالىتسيءانك!الاثوورون!حطلاسأوق!ثالفصتايها

...زجاجاليصيالبشريالقلبانتعلموالكنكحا!

-عىعسىحمس!-.سى---؟---------أ-حسى-...ياسيديبنفسياليكاتاني(عارما)-بيير
؟ماذا-االلازم

الروحتتقمصكماتتقمصكانها،صدركفيهناانها-بيير

..اقلبكانها،العالم؟لىحل!لهمامنتنظراللتانعيناكانها3،الجسد

ادبيهادرإلسالثايديياالاسرةالو(كلك(يتحسر)4اقتضصةالفيقلب!،المثرمياسيدي

0001بهااستبدلتلقد،المسىتعبدةادواتك،الطاغية

أ؟.ذلكفوقغضبياتريد؟تهينمياناتريد-الملارم

للادابدارمنشورارصمن0001اخرشيءالبشريالغضب،ياس!بدي!نغضبولكنك-بيير

0001تدق..تدق،ا*تغضبهوداخلكفييهـشتعلالذيهذاان

ا..اخرشيءالبشري؟لغضبولكئ،بنفسيالي!نهامناعاني.اني..ترو

تلاحظ!،اراهدعني،ذلكارىدعني(منهيتقدم)-الملازم

مئدورمحمدللدكتورالعديث(دشافيحديدةقضالاأ؟فضولي
...

ألاالقلبيجعلالقتلان،فهمه)عجزكسوف؟ياسيديلمادا-بيير

النقاشدرجاءالمصريةارر!اوزأزمةفيا.يصبححتىبالجفا!ءيقلىوقد،فجأةينهدموقدقاسياالانساني

00001حتىكالصحراعناشفا

..اشنمر...حتى-الملازم

صبحيالدينلمحيبمشاعراوانسعاناق!بانينزارأ،نحواةنديا،متهةلكا،حنوناورضبحف!ة.بنقلبولكنه-بيير

ا،الراحةالىماشىءيستاقهوعئدط،وعند!ا،(لصباحيةالصحراع

لقدا(يتوقف)جدابعيد"..بعيدآفياخئطخاطراتناالنوميستاقكم؟

سشدا،ولصدعوميهأ،باسلاكان،النوعهذامنالهـابتنغضفكان

----عى---محى------ء!--محسه--!سه....ءه.اصا..
بالاىعصايسمبدلهرفص
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على.؟دجريتابعانلاوجههفينق!انيبب...الصديقايها؟بنيياالكنيسةتمنيكنت(صوبهيتقمم)-جويرالأب

...رربهدائماظالم..ظالمالنظامان..ابتيافائدةلابوجهه()يشيح-بيو

..يجديلنوتمرداغضباأ!-.علدمئضولكئ،فعلتلقد-ريمونترعىلالكنيسةان،مخطئاكنتربما،بنيياولكن.-جونيالاب

اساعدكدعني..؟التيهمنننقؤارتريدالا،الخرابالارضانها!خصالطريق؟كتشفانهاحدنايظنماوكعرا،الضالةالحراف

..قليلاتوقف..الهبمص،..طفبىلننااجلمن،اللهاجلمن...ربما،الكنيسةخارج

..اللهبدون،مفقودإنه؟هذايستمرائيمكنيهف-جونيالابولكني..ا؟منانالىشوقيحرقني..ابتياصدقني-بير

الله،هناسقطلقد..؟بتيااللهماتلقدللاب()يهمس-بيير..بةابتياللمحنةيصمدلمفهو..منيضاع..للهافقت

انيندمان،رائىانن،مجهدبراني،اناسقطتكذلمك،والامانةوالشرف..اللهولكن،متروكانهلحظاتاحذنايظن!بنييااواء-جوليالاب

ذ؟تيانها،يطاردنيصدريفيهناماثيءهناكابتيا،مقتولانيعنا..تخلم!منخيروحدتيصقيعان!وحشةاية(يقاطعه)-بير

على-نمسحانهالم.انصبية؟صارءهيهي(صابعها،المهجورةا،ضفصلةهـنتعبتلقد..امنولا..مكانلاحتطالىمطاردتهءنخر

...المناعمة...الناعمة،الناعمة،الباردةاصابعلا،داخلمنعنق!يالانولكني..تبرئتهمنتعبت،عنهالدفاعمنتعبت،العزاءتدبير

الاصابعالاف(هستيريةشبهىلةفيوهوويتابع،منه)يقترب...تمامامهجور

ذاتيتطاردني،رعباالميتة..الميتةالمصفرةالمسحناتالاف،المقطوعةكاضوء7انيلاحظالكنابة.،فيويثرع،المنضدةخلفالملازميذهب)

ميالمذدحا!مقف1ووانا،فتىوانا،طفل.واناذاتي،الاسطورة..المئضدةعلىالكهربانيرالتةفيفتح،المكانيعتمالغاربالنهار

جدرانء(ثيضربماشبهفلمان1الييخيل..(رتياتمهل،خشوعاحسباني،الفتىايهاتقريرااعدانءاكيانرأسه()درفع-الملازم

الالممعمسجون،مسجون؟ني.منداخلي.،داخليمن،جسدي؟تظنماذا..(ريمون)الىتهذيانك..رأسكفيمسقدمانسيئاان

"طاردوننيكا*م..ضحابيمع،اشخاصيمعمسجون،والقتلوالكذبمدرمهلانقاذماوسيلةا!ايهصيلوؤدبحماسة)مندفما-ريمون

حقي!قتيرى3ذ..براءتيذكرىانت(ريمونابت)(لىياالنظامانت...قليلااحاورهسوف...!ا!زمسييميا(لهسنحتقد

وراءمناستشفاني؟اتسمعني؟اتسمعني..امحتالتيالقديمةتشسسواالا،انتب!وا،هنامنتقترباللجنةان،بهدوء-صاكزم

بعدمنسية،صاخبة،محصجةتطرقالضحايااصابعاجسادكمجدرانبذراعه)،لموحالامالجمهوريةهذهمناواء،اواه؟القذرةرائحتها

فيالذروة)يبلغاقاومنتريد..أمحىالاتريد،اناعذابيتريدالموت-(الكنابةعلىوينكب

كيف..متحركةالاتانكم،مرعبون،شفافونانكم(*ومالمكهياجه..هنا(المقانالىيشر)اللجنةانتعني-جو!يالاب

الرئتينوااصخروطيالقلبءنالشافةهياكلكمورائيومنافرانلإريداتر-هـ(-ضحك)اهاناخليلقد!ابتياشيئاتخشلا-ا!زم

...الهاضمالانسان..المتنفسإلانسان..المعدةالانسان..و؟لامعاءهدوء(!والان..،الفىهذا-الكنيسةباوامرعفلا-تساعدانابتيا

كيف!فاتكممحرقهوكماواه...اواه..للتلفالمجعولالانمصان(لكنابة(على)ينكب

المنعاحق،،الصلبوجودكمالىبتلابيبيممسوكوانا؟افركيف؟افرلمانك..بيربير..(همسايتحثبييرالىيهرع)-ريمون

بيديه(وجههيغطي)ذلكمع،الضبابي،البشريغيرأاللهبحقلماذا،جرماتقنرفط

لكيغفرولسثوف،بنيياجسيمةمحنتكان)مترمفا(-جوليالاب!ضتهيثمقليلاتحزنسرف(الراسمطر!كسرصوتفي)-بير

..اللهالصديقينرسائل..الغضب.؟.صديقييااتذكر(قترة)ثبمءكل

تفهم؟الا؟تفهمالا(اصابعهخلال)من-بير...المساءعذوبة،العذبة...العميقةالحارةاحزاننا...

بهامنحنتلقدلا،العظيمعذابكا!هم،بنييااكهماني-جواليالاب..اسالثدكانيجبولكن،اذكر-ريمون

..بنفسي..ترددنا(المهـختنق،الحارالخفيضىالصوتبنفسىمندفعا)-بير

التعذيب؟الىارأيت(راسه)يرفع-بببرعنعواطفناانجساهـمد،اليوميتعبنامد"راتصلفالمستمرهروبنا

مؤمنا(دأسهيهز)-جونيالابنقففكنامجهولةشطناية،ذلكمع(لمتلألبمءالزائفالصت

الشيءهذاتخدمانتعبثاولكنجافة(نبرات)فيولكن-بييران،مرةانفسنامعنلتقيانفيالمدحودةآمالنا..!اليهابانفسنا

ابت؟يابالغفرانتؤمنهل..النظام:لصلبعننكفان،ايىسعلينايقبلان،المحقيقيةعواطفناترابنمسك

...نعم...ا؟من-جونيالابلميذا...الصديقايها...يمونر)يتوقف(السرابييقينناوراءالجري

.؟جريرتييهملسوفاللهباناتعتقد-يير..طفولتيذكرياتفحسبالان..الانعليترددلا

...العظيمعذافيبسبب،اجل-جوليالابلا،افهملااني،اساعمكدممني(بيديه)يمسكاواء..مهلا-ريمون

مواجهتها؟هوبتطيعيهفولكن(ذراعيهأيخبطولكن-ببير..شيئاافهم

هو؟من،بنييا،من-جوليالاباعظني،الحماسةاعطني..للحبمهيمافتياقلبااعطني-بيير

الصبية؟ايواجهانيستطيعيهف...؟لله-بيير..المسروقةاشياءدياعطني،طفولتي

.إ!.الىلمه(استنكارهيشفييكادلاا-جوليالاب..هذا.منبدلامفتولامظليايعطونكسوف،الهيياولكن-ريمون

تريدنييف(ريمونالى)خجلوبنون..هو..الله-بير؟الحقيقيتينباذنيكاسامع؟(نتاسامع

..فجربنونيل...فجرولاهناالسقطالليلوهذا؟اذنافرانمناجعلان،اقتلانتوثركئت؟حقيقيهوشعاي-بير

يرنحسر؟متى؟ينحسرقىاخيراايئسوجهفينقفانيجب!هراءذلكولكن...بطلانفسي
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)يترلدقربيا،و؟كلكص!دررالىالثيءهذايزحفمسو!،الزاكف..جدابعيدا،بعيدااذنملننعبله()يهمس-!يمون

ابتأيابالت!يطانانؤمنمكلكجاء(انه..؟لبشافهرانيجب؟تفهمانتريدالا؟يمكننيكيف-بير

..بوجودهأ؟مناني،نعم-جولي"لابأستطيعسنت.دو.البساكهرانيجب،برغميمسووونكنبم،جنون

...للجلاديغفرلناللهفاناذن-دبرميتةاجهزني؟ن...ميتةمعدتيولكن..الكابتناثرلافتفيت؟فتلان

؟بالغفرانهذاعلاهةوما-جونيألاب،معطل..!عطل.0.معطلشيعك!..اجهوة،كونرجلانن00

انه،ابتياتعلمانك،مناجرءالشيطانانللاب()يهمس-بير!الجنونهذا؟لا

نقهر.كي!ولكن،الصالحةالحييةبلاللا!،بلقتل،لحراتيبمولع؟التعذيبالىافنأنسعى،الهيا-ريمون

يعاقبلاالله؟نأالغفرانفيالمثينالطمعلهذانستسلمرمناما،أذن...وسيلتيهو(؟لملافىمالىيشير)..انه-بير

ب!م!،سوطهراضا،أليشرفوقمنتصيااللهننصورهل،بنفسه؟..يجديوماذا-ريمون

الله،؟لمغفرةهوالله،؟بتيامنحطةفرةانهاأنعذينهمءلىمثرفا..(برأخىاعفبانيجب..جدوىاريدلست-بير

اجعلهمسوف،غبطتياشنعيداناريداني،نتحررعنسانحنهو/مين(سمك؟نسهـل؟..لماذااتنتحرلالماذا؟العذابايبرئك-ريمون

والسفاحنالقتلة...جميعا،جميعا،اقصهمسوف..يعنبونني...نترفكوفلوث

منايدااريدلااني،ب!نفسيالمخربجزئيافهرسولى،والجلادين....؟بدلهايعطينيمن؟؟ننالمسروهةاشيائياسترديهف-بير

..بنفسيانصرهسوف،انصرهسوفكلا،؟للهعلىعالةاكونلن،احدكتلةالنظام...النظامباسملنايغفر(نه(الادبالىيتبر)الله

...المخلعيالمسمحهنار...ر؟ئما؟لاخرونهنار-جونيالابالقلببراءةينحرونسشته:ولاءهموحا.؟لمصلوبةالجامةالمنناعرمن

تونريعاناتظن!صاجةمنلهايا!سخريةمنلهايا،اواه-ب!رولكندم،وكيهاعطمات،ذاتكلوبايعدونانهم،لهفرباناالبشري

لماذا؟(نابنفسياللهينتصرلالماذااالشربنممساوو(لشرلفضيله1!منالرقوها..سرموهالمقد..ابراة

ساقاوم؟ا!ربينمنجمهرةفيمتمثلاكانولوأبمفرد!الشراهزملاتجديفكفيتندهعانك..(رجوك،ل!،يير)متوسلا(-ريمون

هذهفيهسقولانيةو"لانانية،اللهعنمسؤول؟ني،وحدي!بىيا،توقف(يأسكي)عدلاهذأليي

لنولكنن،؟جلهممنانانيتياقهرسوف،البشرارضكلناللحظةالفمائةمقابلهموفي..الجنودمنالفاربعمائةهناهنا..-بير

ن؟يجبا،هزيمتهماريد،ينفعلمالفداءان،ابتياابدا،اوريهمفلماذا...شرائعكمحسبعادلةولكنها،غرمتكافئةحرب:الثوارمن

..يبررانلايؤماتيجب،يفدىانلا(لتريهزم!اقتلوه؟وجوهكمفيالسلاحيرفعرجلاتعنبونلماذا؟اهاتيءلىتعرون

..بةاللهروح.ميخسارتكافدحما)مرتد"-جولىالابالقلب،اسودبرجلتصئعونماذاولكن،؟لموتيستحقدهو!اقبلوه

المعيبومن،بهانوءكاداش!ربحيافدحما،قلسبير؟مذلتهولذكرى،المةلابخزارقروك،معنبدجل

دليلهذاان،ابتيانعم،القدرهذامئلوحدءانسمانيحملانلألأهاناتمنلالسيلهنابنبمي!اغفرلكاني(بهقرفقا)-جولي؟لاب

ينعمون،لذيناجلومق،اعنبناجلمنتعساني،الاخرينفقرعلىللغرافجعلتالكنيسةاناقولزلتوما،الكنيسةعلىفصبهااتى

منوسانتزعها...المسروفةطفولتياريد..؟لمعركةعنبعيد؟بالسلامالقتلان؟؟لتعذيبثونالقتلأتبرر...دائماتجد!ولكن!ك،الضالة

جسدكيفوفىالجلاثونيشرعهالتي1؟للحمملأقطبين؟ذلكتصركالا...يمحوها،بكاملهاجاةيحذف

التيالاوراقي)يلم؟بعدالهئرهداينتهالمهمأحيث)من-؟!رمابتياتردمانيجبتنزحالمتيالبئر،اثريابت،يانعم-بير

القىرايقر!ذاوألان(اضبارءفيكتبهاربماالافاعي،ملأتهاربما،منتنةتردملم؟ذاتصبحانها!تردمانيجب

...رأ-يقرلقد،ادواتكاريدانيالحديت(اليه)موجها-بيرانه،الانسانيةالبئرينزحالتعذيبان،(لضارةالحيو(ناتافيهااوكرت

لماذا...أابتياشيعاتجدالم(الابالى)ولكن،آه-(لثزم،مهجورانوالقاللالمعذبان،؟لفضائلكلمنالبشريالجسديفرغ

(لخبيثأالبشريشيطانهارعبكهل،منثورا،معملقاتقف.خربانبئران

..ايضا(لمسيححقوفي،اللهحقفييجنفانهسجوليالاب..عظيمةمغفرتهان،برحمتهبنييااللهيملأهمافد-جويي؟لاب

موما..انبئني-!لكن)يتمهاله..اذنانريد(يقشب)-(مزمأبالمعئب،بالجلاديفعلوماذا(صوبهيتقدم)-بير

السيب؟..توبتهبعد،ايضالهيغفرقد-جونيالاب

..اخرىمرةاميدماولن،أسبابيلدي-بيرر..كلا..كلا،لهيغفرلنانه-بيير

اقمىها؟لناني(تظن-الملازم..بةاللهبارادةيحيطلااثراكنا(ن-جولبمالاب

..يهمنيلاذنكولكن،فعلتربمابل-برر!حقيقةيظلمه،يظلمهاللهفانلهغفراذا-بير

ولكن..اللجنةمعبالحديثمولعانكدلحنانفترضحسنا..-اهزمليرحمك،ولديياجهنميغضبكسعبدان،؟واء-جوليالاب

تحنرني؟لماذا..اللهليرحمك2!الله

...حسنا..ولكن،لماذالحظة()مترددا"ذا-بيرولكنه...قليلبعد،قليلبعد،؟بتير،شيئااعلمكسوف-بير

...حسنا)ملح!-ا!زمداخلكفيماشيءسياكلك..ابتياصمقني...إبرمفيسيحث

اعم!في،فيفجاةاننثققدذلككانربما...الريلست-بيريابشريغرظمل،ظطسيحرقك!طعماللهدوءتعرفلن..وهندا

كانربما..حسنا،مقدماانورط؟ن(ردتربما،خدغاكنتربمامنمؤرثةبركةالجلادنفسان،لنفسهالجلادنجنركاللهان..أبت

الساعةيحرقنيماان،الصينةعنسشت!ونكنتماذامامرقتايهمنيلاالرداءهثات!حولمالتعذيبرايت؟ذاابتيا...يظفألا..جهنم
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اكرلميىنفسه؟لشيطانانلى1يخيل،هذاعنكف-جوليالاب..ثقتهاكسبفي.0نفسيتحررو.كيالرغبة!و

-..رلتخريبحماسةمنثأاننفسفيهذهشاكانكاتعني-الملا+رم

..؟الانكارتستطيعهل،!!.خىؤبرتطلع؟ييمولعونكنك-ا*زم..مطمئنفأناالاناما،لحطاتمنذكنتلقد-بير

بهامفتونانك،لخطيئة4تجسه-انك(بوجهه)يشيح.-جونيالاب؟للجيشخياتكنتائحجيدااتقدر-؟خلازم

آلحقيقةهبمالخطيعةان؟(بتجاعقيتمردكفيالنفعوما-ا!زمفأ!ل،تعذيبيتبررانيبهجككاناذا...هذامتدعني-بييى

لك،مفتوحعدريان..انزعه،؟بتياالرداءهذامزو،الوحيد!.شيءكلمقدرودكني....

...سريعاتعال،؟دقديسشحرارةوفي،صدرياعماقيمناحيي!كاني..اختطفك-وفانياندري(يلامسهيكادحتىكلنه)يقترب-الملازم

..العبتبكيطوحانقبل،ج!داسريعاص...نعم-بيير

العابث؟نت،الجلاد؟نت..بكاشيسوف،نعم-جوليالابأحقيقةتتعذباناتريد-الملازم

..هذهالقنورارضفيالماجن.نعم....نعم..نعم-يير

الدري(منهيقترب)اليونعال،اننافعل،هيا)يضحك(-الملافىمالسماء(رحماكالىوجههويرفعفجأةوقفتهفييستدير)-اسزم

عينيكفياتطلعوانااحياناالخاطرةهذهتراودني؟شيئاابتيا--القصاصالىوسيلتكفأنا،رحماك،يديفيتوفعهمانك!الهييا

...؟قولانايجوز-لي،ابتيااقولهل،اتوهجتيناعجبيولكنفساهدةكنيستكهذه(الابالىمسرحيةصركةفيينتير)

تخشى؟ولماذا،شيذاتخشلا،هيا،قل-جونيالاب؟نه،الجيثييقاومانه،الأفونالغرهؤ؟منالرب(يهاينقضيلن

ناعلىتوشكانكاحياناانييخهـول؟اخش،لماذانعم-اثدبزمتقضيسوفالمفتولةجنودكسواعدولكن،صعبةمبارزة!ييترراه

الانسانقلباعماقالظطيحرقكما،.نحرقكرغبة،برغبةاليتفضيالالماصواتان!الهييا(مضحكةمسرحيةنبرةفي)منهاربك

ضلالتطمسىانوتكادعينيكصميمفيوهج-.مشبدة،طاغيةرغبةبينهاميز...الهيياارجوكالارضانحاءمناليكتتصاعد(لبشر!"

.0رغبة،الخاربيزيفكالافوا.منالصادرةوالاخرى،المظلومينصدورمنالمنبعهكأتلكبببن...

مباشرة،مباتنرة،قل)محتد"-صونيالابالدينفياخوتهيقتلون؟لكفاران!الخاطيءهؤااليك،المذنبةالهجد!كأ

تطمسانونكادعينيكصميمفيبوااهمسانا.نريد-الملازميمتليءقلبهفانذلكومع،العدالةوجهفييثورون،الآمنين.لروعون

..رغية،الخارجبمز/مكضلالالبشريةالحشر(تقتلفيخططناعلينايفسدانليريدخى،بهمرحمة

مباتنرة،مباثهـرة،قل(مثدا)-صني.الابوهذه،العزاباشدسيلقىالقنىهذا؟ن..رواتكعلىالثائرة1

(لله؟يسمعهافقد،اذنكفياهمس(ناتريد-الملازمالىيرتد)الخطيئةمنيبرأاناجلمنفقط،شاهدة؟لكنيسةهي

لا!المعسكرالىسقه،الفتىالضابطايها(ريمونالىو؟لان..الاولىموقفه

هـن(بذراعهيلوح)سالماايصالهعنمسؤولانفسكواعتبر،"با)

رغباتهعلىالتسترمنتبرئكسوفالمهمةهذهان..كلا،اعه-ك

ررالادا"يرعا!!!فيتخدمبانجديراالمهمةهذءوستجعلك،بهامض...المشينة

كتفيها.علىتحملالمفرقةهذءان!؟نتنه،الباسلةالمظلاتفرقةباحتياط

بينمن)فرنسامصيرعنمسؤولةنفسهاتعتبرانها..الاسمىالعبء

يعتبرهاولسوف!المهجورةفيالمقيمينالاوغاد..لهمسحقا(اسنانه

..الانامض،كذلكالتاريخ

النارمحمنرمنووودىردالادارة!رى،المخارجالىويمضيان،ذراعهمنصديقهفستاقيالامرريمون)ينفذ

ايعودثم،لمحظاتشديدهمسفيويتحم!،ا!هاتفالىيهرع(لمالازم

يليكماتباعالآدابمنالاولىالستجود!الابيرقفجتالىكفيهيفرلىوهو

مرة(بعينهيغمز)اخرىمرةابتياالفشلنصيبككان-الملازم

مجذه...اخرى

ابوحلناني،بيتغررلماذاء(الشيبعض)مغضبا-جونيالاب

ل.ل0.1.لل59الاولىالسنةمجموعة؟..منكاخلاصااكثرانياتدري(غضبه)يتأججبشيء

"03"25نيةالثل""..ام(لضالةللخر(ف؟ابتيالمن)ساخر"-لملازما

"03"25الثالئة""..الغرهذ(منضلالااشدانك-جونيالاب

"03"25كصه""..انناستثاركلقد..أوء-الملازم

".2"25الخامسةلالابفضلشتصرونحن...ايمانهمبسببيسقطونانهم-جوبىالاب

"03"35رنسة)ء"؟ائنالفر!ماوما،ايضاالايمائهذا

قلبكان...بكجديرغيرفهوابتياالايمانعنتخل-اظلأزم

*خرينعذابعبرتنغؤانتحروعبثا،ضمركعلىيثقل،المخلصالمتين

؟..*يمانلماذا،المتعبرفيقيياابدا
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مئلرجل4انح!ارانبأعيننانرىانيجب،يملأهمألأدذيألأد!ادحالايةعلىالله0سيسمعي،اللعنةعليك،اعلنلابل-جوليالاب

ويصرخ،كالحيو؟تللعدابيحغخوانه،فئ!يتايعنيلاتريعهاسرةا00صدررديتمرةوهيحى

...الاسرةالقويةايدينابىيستحيل،ويتبن!،رحمناويسال!رتطفسانرغبةفكادةاعلنهااني،ذ؟لككلبئليلأ،حسنا-ارزم

مغسو!،؟لعذاببفعلمشوه،،الاجسادلا!ئرخيفيجسدمجردذلكمن؟كثرربما..بنفسكالنعذيبعملياتاننشهدفيعينيكمق

دليللمسهافيويثرعون؟قدامناعنديسقطونمتهم!ثنر؟ان،المفبالفعليةالممارسةالى،الاطلاععمليةتتجاوزرغبتكىلتربى،ابفيا

عئمسلوخةكائناتا!حاسمبممنىيتحولونالهم،ومذلنهمحصوعهم..معلا

مجرد،تفاخرولا،ماضولا،31ولا،رداءبمون،اثصواد!ن!رمها!لكسحقا!لكسحقا)ينتفنى-جولي(لاب

عينيك-بريقان،لكسحقا(يائسانراعهيرفع)لممتسنيةمواصيع،بصحبتكوايادائمالي-سوقالحديثان،ابتياتريثسالملارم

...رعباارتعدنعسي؟نا"جعدنيفتاركتكالىسوقاويسولنبميل،يأسرني،؟ليديشدفيماشيئاان

الننت!يةهذءاترى،الملازمايهاتننالافيانيجب-جونيالأبالشعوراو،با!انةهـلشعوريشيهالثيءهذاأت،ونزواتيامابى

..ارجوك،ا!زمايهااصدقنيفيحهيعة...الملعونالطراز،طر(زبرنفسمن(بتياانك،(دقبصورةبالسر

لاجتراحالصادحوناضطرنالقد،مظلوموناننا،دكسحقا-الملافىم.؟اعنيمااتفهم،بالنقائصالاخرينقبلمنالملاحق؟لطراز

فيهل،فليكن،فليكن؟اثمااسميهاني..اترى،الاتمهذاقل..افهملا،افهملا-جوليالاب

لنايقدرلن:نحنكذلك؟شاذايصرانللصلاح؟لمجعولالسويم!وسعماثر،بدرون،اببدون،اسةبمون..ابتياتفهمبل-؟!زم

اسوياء..نصبحاننحنعنها،التحدثدائماينهجكاقيالضالةالخراف،نحنهذا

الىمضطراكنتربما؟لماذا؟القنوطيغلبكولىذا-جولبمالاب؟بصنعتيدائمااذكركانبي؟يجمر،ابتياالضالةالخرافن!ن

..فيلكاجزمانيبل،الاثمملظصدريمبمهنالديان؟الاشياءخبايااكشفإنمهمتياليست

..جاهلطئت!اخرىمرةلكسحقا-الملازميجعلكح!د(لألس!خفبكبلغهل،تطنماذااو.،إبتياعنككاملا

..بجهلياعر!اني-جوليالابميالخرابونثر،قيانيبشبالتنقللك؟سمحسوفانيالىتطمئن

الله..اامامالتذللهي(م!لا،بالجهلتعترهوناتم..كنب-ا!زمذاتعن،و؟حدشبمءعن(لمعسرهذافيهنامسؤولاند؟نفوسهملأ

لقد؟الديانمركزفيانفسكمتضعونالأ...مناكبربعاشدودكنكمدائماللفتياننقدم(نوهو..عنهمسؤولانفسياعننبرالنيالثيء

يهفيالقنوطانلالركت؟لذكاءمنشءعلىكنتلو،قنوطاتسميهكنتاخيرا،وانجبرا،(لمجدباسم،الحريةباسم،الوطنباسم،التبرير؟لت

والصاتحئ،والنالي،اللهوجهفيلااقول،ارفضولكن!،القبولى..اللهباسم..ابتيا

..هـلوحيدةالحقيقةهوتمردناان،جميعاإ..انفسهمهـلله-جنودعلىمحنبأنك،ىذبانك-جوليالاب

..نعم،بالخلاصمعنيا؟راكولماذأ؟هذااصحيحبجونيالابجنودالسنا؟اذنذحنمن،اللهجنود(اغتباطايديهيفرك)-أ!زم

ذاتك؟انت(لاشياءنتلفانيجب،الأذقهذافيوضعناعنمسؤولانه؟الله

هذ(افئرمما،بها؟منلست)متبرما(...الف!ص-ا!زميزيدماوهذ(،شيئالانفسنانملكلاممنأماألاخرينفيالصالحة

ناواما،(لسميقتلنياناما،بشيءا؟منفلن،يتأكلنيالذيالسمعنتساموفي،مستمرصعودفيويجعله،الغفرانفي؟للهمهمةمن

..الاخرينصميمفيانفذء؟تظنهمن؟الرعباسمهيوقعالنيالكولونيلذلكتظنمن،الشر

بعد؟تنفذء-جولي(لاب...؟قلولااكرلا،زنىابن

والصبية؟؟حمود؟بنن!يئتكالم،بمدليس،كلا)صارخ!-الدزم؟ماذا-جوليابر

جديد!منسماملأنيلمقدلميان؟مزيدااتريد،لييتر"ءىكمايبهجكذلكانها-ا!زم

ألماذا؟لمهذا-جولبمالابتح!مي؟لتبمالفرقةهذء،المتفوقةالفرقةهذهوجنودبضناطكاملاكشفا

يتعنب،وهوسضنيلقد،وجهيفيوقفلقد،لغيي(نيك-ا!زموتدفع،الجرفحافةعلىتتمركراتي؟لفرقةهذه،؟لانهيارعنفرنسا

ن1وارجوهفوقهانعنيكنت،؟لجلادانا..انالهاتذللجعلنيلقد(لحربمنتانفاقيالفرقةهذهالهاوية،ءنبعيدا؟ليهالمساقةبفرنسا

انيالمحترمايهااتدري!بقلبننالملتصق،؟لقريبععويانه،يتنازلو(لطغيان،والتفوقيبالسيطرةالاتؤهنلاوالتي،الفضاقلومن،الشريفة

انما،كلا،كلا؟اجلهمندموعياكانت؟حقيقيةدعوعااجلهمنذرفتبعدالغارفتيانهاهاماتيكلوسوف،النصرلنالتكسبموجودةإنها

واحدةدفعة(منتحبةيائسةنبرة)..و"حدةدفعةلنفمي،رثاءهيبينالصدارةمركرمتبوئةبهاونحتغر،فرنسانحكمسوف،احراز.

..!لولا،مفخرةولااسمبدرن،وضاعتيالىردنيقسيهاعلىتقفان،المبتذلة؟لساقطةفرنساسنضطر،القارةشعوب

بع!مرةالسموسياكلك...غرءرجالاتلقىسوف-جونيألابقلوبفيغرز؟تغرزها،نبرربالمثلالتبجحعنتقلعوان،جديدمن-

قتلته؟لماذا،مرةان،؟بتياتذكرولكناللطف(الىاميلوتصبحنبرته)تخف!؟لبشر

؟هذامتليحمثانإمكنكيف؟قتلتهاثا؟انا)قافز"-ا!زم،اتاريخيةمهمتهمي!ركونلاانهم،قصةفتياننامنفتىكلوراء

فيكنت،معهسباوفيكنتلقد؟اخيراتفهمانتريدالاإقجاة(،يمتلكهمالن!القتالالحنينهذ(لارواء؟لجموحهؤابمثليندفعونانيم

ناصدرياعمافىمناليهاتوسلكنت،للتبر؟امينةمخلصةمحلولةاعني؟مااتفهم،؟لاخرينوجهفي؟قد؟مهيملتثبيت

هذا،فعللو،خاضعا،منحنيا،قدحيهعندثرتميكنت،يتنافي...؟فهماني،أفهماني)ماسور؟(-جوني*ب

ابنيامعنبيان!ت،حمود(بنياجلاديانت،حمودابن،اواءهذاوكسر،بلويهمنتلنذانيجب،قضيتنا*صررزان-؟!لافيم
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أع..5100،السراكتث!عفلقد،عره!هامثلط،ألحفيقةالأكونأ!صبي.05حمود

الىالعتمةتؤحف..خشبتهعلىوحدي؟فأيصابنيالذجمرءدسوه!أمن!قنوطكاشدما،اللهلثليغفر)بسرعة(-جوليالاب

الكونظلاماريداني،العمةاحبأني،!حتفيلأودذ*-ءدريآن(رثد،الرجلمغفرةاريد،كلا..الئه(اليهيرتد)-الملرم

عينييملؤسوف،دوريتيبسوف،ابتياصبراولكن،دبهو-5الا..أثيانىينظران،مشجعاكنفيعلىير/تان،يتتكساني

المشهدذلكبعد!يءكلينطفيءتم،صصريعلىويطغى،ا!بعامنممر؟المجنون؟يهاهومن-جونيلاب1

ابتلاتفهملمأنكاحركهاميريترددسطبرأكثعر،عن!د!،وت-!ى؟هومناتسألني(موض!"فييقفؤ)..؟هومن-الملازم

نخوفيالذيننحن،الممتحنننحئ،نفهمانلنافدرالدينلحن،بعد؟هومن-جونيالاب

حيهيشغفالدياخينه4،أحيالفنىهذاان،ا*دخ!بحيراتثي..لاحمناغفرلقد-إ!ؤم

بعدأتفهمالم،ولكئ..ولكن،البرءعلىسأساعده،كدني؟هوكلنيأس(شبهفي)طحا-جونيالاب

؟..كيف،اف!همكيفا!هه!،خف!ألما،)محيرأ-جوديالأب..الهـاهنايهاانقذ،انقذلقد،الكانجنن-الملازم

....المفتىذلكن4،الفتىذلكانأيهد(-الملأزم!قتلولكنه،الكابتن-جوليالاب

..الدزآايها؟رجوكاستمر-جولي؟لانيللعيف-نحلمضعلقد؟فقطقتلانهحقيقةاتعني،لكتبا-الملازم

جسدمحل...الفتىرأىلقد(احتقارديأليهيتطلعأ-الملارمجسدءفيفأرسل،البطلوجهمن،المعذبوجهمنالماللتين،الناريتين

...!لوياآتعح،ألصبيةلمالعاديةحياتهفانوهكذا!و؟حدةدفعةشفيلقد،شفيلقد،الموت

ثقيلة(صمت)فرةبديفليسموتهاما،السلاماعطاهحمود؟ن؟بن،مبررمنلهايعد

هذءغاررولكن،مكاناكي(ليان!ب،ابتياالانانصرف-ا!زممات،طريق!همنفسعلى،جميعاالاخرونيموتكماماتلقد،شأن

..يجبممااكثرعركتمقد،الابدالى،أنبقعة؟أ/ضاانقذمتأتدري،هكذا،هكذا،اضرشيءفعليح!نيكنلملانه

تر(ني!لاانا.نريد)محيرا(-جوليالاب؟الكاهن(يهاتدريهل

(مض،الحشية.نسحقكمااسحقكسوفمانيوالا..نعم-الملازم..كلا-جو!أالاب

هذهلتغالرولكن،اخرمكانفيفضائلكمارس،الابدالىوجهـيمنالساءةمنذخلصلقد،الأفونالفتىذلمك-الملازم

للمهجوريون.للمنفييئ،،للغرباء،بالظطللمحروق!مجعولةانهـا،الارض؟المجدف،المنمرد،الفتىذلك-جولي(لاب

لنالارضهذهعلىالنمران.اخرث!يئالكثقولى،ابتياقليلاقضالعونيدلهس!أمد،أبتياسأساعده(ليه(.بنتبه؟ن)دون-ا!زم

ملك،-فهوللثواهـوحدهميكتبلنوكتلك،وصد!الفرنسايركتب..يخلصانيجب

ومدافععا،اسماطيلناالعربنتيجةتقررلن،كلا2،جمعاللبشربة؟زلتهعنتعفوسوفانكاتعني5،تساعد-جوليالاب

ينتصرانواما..،الجلارراناأنتصران؟ما،كلالكأقولى،وطائراتناارسلسوفأجلهمن،الزلاتيرتكب!نانا،انا،زلةاية-ا!زم

بخمرةالى!سوراابقيهاناما5حمودابنهو،/.ن!كره؟نك..هو...ويصمد،ويصمد،يصمدسوف،يتناذلبدورهلنانه،سهي

حتىاريدلا،يادرلست؟بعدماذا..منهاينتشلنيإنواما،الخطيئةاننا(النفسمناجاةمنوعهيكآنما،غريبةوحركاتهلهجتهتصبح)

نايجبسريعاابتهياسريعا،وجهـبمنامضنكهنما،سحقااعلماننحن،نحناعني،الاخرينعنمختلفخاصرطرازمنو؟حدنوعمن

الصحراويظطحرقةيطفيءفلن،آخرمكانفي،اخربث!بماءتتلهـىنحن،والمعذبينالمعذبين،نحن:شيئالكاسرسوف..انفسنا

فوقهناك،الوضيعةمسراتكمأثملتهلمنقدمها،ليمونةعصرالمنمارثخاصةقهـدراتنمتلكاننا،واحدنوعمناننا،و(لضحاياالمجلادين

خطا!سمكينزلفسوفوالا،الجزائرارضغارر،هىا،الهـن!ارضوجهفيويحد!لصةيتردد)...ألاخريننشبهلااننا،متفوقوناننا

رجليفنرفانابتيراتستحقلاانهـك،خر3ثبمء،اليوميةقائمتنافيوقتها،وقتها،نعم؟الفتىرأىماذ،اتدري(جاحظتهينبعينينالاب

ائعب،اذهب،اثعبثائر"،متوعدا)يمرخ،المشينالخ!هذامثلهناانعلىمقبلة،العذاباشكال؟فدحفيوهيالصبيمةرأىلقد،تماما

الانسحإبعلىيعزمولكنه،بالاعتراضويهم،لمحظاتجوليالاب)يردداكان..الرجالابصارتحتمأجورجو،نيمتلكهاان..عنوةتنتهك

بذراعهوهو-يرلوحالخارجالىينطلق.التوعد،المهتاجالملانرممراىامامالمقززة،السليمةالصبية؟ووحشية؟وحطة؟رعبااـشدهوماهنالر

عجل(علىداخلابالكولونيلالبابعندي!صطدم،جرةاوغضبااويأساالبشر،حالاليهيصرانيمكنممامميتةدهشة،المدهوشة،(لعينيبن

ايهااينالى(العتبةدرخفيفةانحناءةلهينحني)-الكولونكلكل،مألم!اتناكل،الامناكل،غرةحينعلى،واحدةمرةرألتلقد

منه؟تلكدتهل(جادالملازمالى-جواباينتظرانلونيدخل)المحرمالبشرية،الوحلفيابصارهاكاتحتممرغةالبشرقيراتلقد:مذلتنا

اولئك-قبلهمن-اتعبنادقد،عادةثرثارونانهم(الابالى)يشران،وا!دةمرةرأ!لقد،وال!قوط،للخر؟باللهاعدها(لتبم

يلتفت)!ةلببلاتمهل(الابالى)اللهمشعودو،المحترمون،المحتبرمون،الشريرة،العابثةالسخيفةالحياة،لعاشانتسشحقلاالحياة

...ان!ت(عوبهوفي،افتراسهاعلى(لمقبلالوحشهذاعروقفيتجريالتيالحياة

،اواساةاهوعملبمان...الكولونيلايهاخائفالست-جونيالابالتي(لحيإة،مطمئنةبقلوبمراقبتهميمارسونالذينالشهودعروق

...حالىايةغلىماضاني،يدينالمديوصدهواللهالازاهرواحدةدفعةقلبهـافيابتباماتت،وامينة،حقيقيةتظنهااكانت

ربما)يتضاحك(اللسانساقكربماولكن..ادريادري-الكولونيلظلمةوئحمرتهابتياقلبهاانطفأ،و(لفضائل،والنور،والفرأشات

الافكارهذءمثلاناتظن،ايضااللجنةتواسىانواجبكمنانهتظنيقفط)...الكاذبالنوررقصوراءدائماالمختبئة...*زليةالكون

اخروفتفي،ابتياتمضيانوسعكفي..حسنا؟رأسكفيتجولذلكعرفلقد(الكانجوانبمتوهجتيننديتينبعينيينويتفحص
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(له،"يضامختلفالهولكنك؟..عمله!ياللهتثاركانيبهجك*يردد)اخروفتهـفيبنر؟ءلهيلوح)العمةفيطمعااليكل!تربما

الكادبالطلاءتقشر؟ن!الحقيقةفيمهمتكابدعوما،وا!عياله،رائععجد!اعلىينصو!تمألاب

تشاىكماوتلونهم،تمريهماند،البترجلودا!روفاللهبهيطلي؟لنبىجاك(مواتذلكويكرر،يعودثم،مسرعاايفرفة)يجناز-الكولونيل

سلامتهمفيماتفضحانبعدوماذا،بأنفسهميثا؟ونكمالنقل.!ماشءيحمثانيجب..جاك...

عنهماسقطتانبعدالجديدةاشكالهمفييهمء(ذا؟زيفءنالظاهرية...الكولونيلسيدييا،يحثانيجبالراسط)خافعر-المثرم

بة.مهمتكابدعما!..مهتمكابدعما..اوه؟..العبت؟؟للجنةاهي(بحدةامزمصوبويتطلع9،يتومف)-الكولونيل

منحديثكفيعماتجاوزتواذا..(جافصوتفي)-الادزم!الكولونيلسييميااوء-مالمون

بعد؟فماذ؟،الكولونيلسيديياتجاوزتاذ؟...سخريةأآخرلثيء!وبئسلابنراعه()يلوح-الكولونيل

يهف؟،بعدعاذا-الكولوفي(الكولونيلالىبهويدفعالمنضدةعلىمنالتقررريتناولى)-المدزم

ليان،الهاجعلتمونيلقد،حقاليالهاني؟بعدماذا-الملازمأتظئ-اهتمكلبروناوراقهويتصفحالتقررر)؟خذ-الكولونيل

..؟بعدفماذا،النالرةالخاعةمخلوماتنيطرح)أالحزناوهـثت!قدلهمرسمتهااتيالفاجعةالصورهذهان

قة؟وحقب،لى1جممنذلكفيماتد!رالا-الكولوفي--أاتظن(المنضم!علىالاوراق

..الجمالولكن،حقبقةمنفيهعلىمااوافق(ني-المثزم..شيئااظنلااني(الضجرمنتنيءفي)-مزم4

كلا؟!جميلوغيرحقيقي(الجادةسخريةفيمستمرا)-الكولوفي)متمىعليكبئسلا(كتفهعلىويتمنهيفترب)-الكولوفول

..كلا!الصديقإيها000صديقييااخشى...-جاك

وآلاني،،وكهومي،مفاورينيان،ايضاهداعنلنتجاوز-ا!زمارجوك..الكولونيلسيديياتخشماذا(الحدةبعض)مي-المثرم

عبثاهذاارر!؟بعدذام،عجيبةبرمخلوقتتضحعجبةمملكةليانسحقا،العالترةاو،الساثسةاوالخامسةانها،للجنةسحقا،نقولان

اعلم:الكولوفيشبدييابعد؟بغدماذا؟القديمالعبثمننكرااشدكأللجمهورسحقا،بالالرارالمشغوفة؟لمتطلعةلعيونهم،الباردةلموجوههم

سيورييادياتسمح،مسؤوديتكعنفماذا،التلعنمسؤولهاليوجهفييحدق)الحكممماعد(درجالمنالنفاياتتسلهذهالتي

لي؟اتغفرالدقةوجهوعربسؤالجوانبعلىينسكبالذيالغيض(صدرهض)يخنطتهنا،هنا،محسب

...يقينا،يقينا-(لكولونيلثوافيبهماشنلانيستضونلاانهم،اخشاهملاانيالكولونيع

انتكسميهاوالتي،وانتأناننشنهاالتيالمخلوقاتهذ"-اهزمتجمعنقطة..السيلمنحعر...الف!ارالخوفنبعهنا..قلبي

أ،وتظقيقلالهم،بأوراقهموليذهبوا،الكولونيلسيدييا،.هناالعاصفة

-ا،الممارهـبلبفلن...المنيطانالىوخسثهم

لم.!-هـ---اكتشفتلقد..ماشيءيحزنك(ناعمةساخرةنبرة)في-الكولونيل

لعاصجاثعزبرقى!برىتضرم!اهـفيأ؟لنادرةمملكندمناوسعاناتريد،عنكاخففدعني،اوهولكنى،ذلك

ل!كمايبارىينواكلممضلم!يه-مىابا!امل!و

.!وامبي"،)ينفجر،مخ،زنلكأنشيءاناتريد؟اساركومن،جتنكومن

بضف!لهششض5رصواوصارد!إرراانيحسبالمايقطروهووجهكالىيبصرمنانفجأ؟الضحكفي

مصصصأعتىولكنك،"حقيقيةفجيعة1)،لاحظ.بكنزلتقدحقيقحةفجيعة

صثىقى5--ا،نفسهالشيطانمنضراوةاتندانك،بسالةواكيرهمضبص

ك!4ب!رز)::لىبر..3*..)+.قي.أ!:كش!يس!صرمىرسرىهصايهااعنرني،بسببكنفساناعليسيطبقالروعانلحظاتاخال

!.ءبرةأ،.!ئن+".لم....-:لاصم!ىحمس-..-،م+خ"!-"--!--...لصديقا

ش!*-!."؟!!-.3،ع!،!!!مايوصرأ..الكولون!لسيديياالثمينالثناءهذاعلىاشي(يفاطعه)-المثزم

...بزإ.،.-...الاقبمةعطاما

!()يعمز..نوعكلمناقبية،اعد؟ثطمنازيدسو!-الكولونجبل
*-ا!-.!..!*-+7!!--!!معدات،الص!ديقايهاحقيقيةمسالخ،الجمهوريةبهاتسمحولن(بعينيه

!.كبعما.؟.-/.!ا!------إ.-.قي..

!!إ،!!!إقيا....*..!!قادر-فالت،كلا،اوء،معاتها1.تصميملضعسد!،لوعكلمن

-.!نجأ.ع!ه.!...كأبرضس؟.تا.،.!:ا:إ*؟؟4".!كلا؟واهمالياتطن،ملموسةحقيقة(لمعجزةتجعلعنانعلىبمغردك

.*أ،..إ.-..!!-،ضت3..زر":..ل!إ""!اإ!يسنتجاداو.بستمراحرىمرةلهيعمز)ولكن،قوائمنافيضحاياكاقلفما

بز،كا؟-"04/-3-لأ!0،02،*!301."إ/.9و!ايعادلماق.لى006تخلفن1لكيقدرسوف(واحدانفيوفماتر(متحمسا،معاوساخرا

.ول!تم+ا.!(!.:-؟/..**:*.،-"!.فيأ..لم،كا؟..+.؟إ.مملكة،الفولاذصلابةذلكمعالصلبةالتعسةالارضهذهعلىوراءك

..دلأقي،-.!!!36؟!*!!!أ،."،!خ!إ؟!/بر.فيبر.؟أةخ،ش.ير-4النساء،وانصاف،الرجال(نصافمن،ا!لوقات(نصا!منحقيفية

-.؟\،م.-+..؟!؟.-.!،؟لم.3!"ة!ويطلق،اسمكيشت!رولسوف،شيءكلمنانصاف،*طفالوائصاف

في""س،...../لم،!.!ظ؟ةب!س.،

!!،!،.-ذ-../-!س(لعلملهذاانشاتبماقيمناالنفمهطعلمفيجديمةسرسةعلى

!م!3سولىيقينا!يقينا؟ذل!يحثالن!ه!ختبارموضوعاتمنالنفيس

،اخر،شكلالىضيقيالهكانكيديكبينيتحولشيءكل..هيحد!
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دلكبعدمهمتمانيجلرنوسو!،الجمهوريةبهابعثت(ئتئالتضيقالمخلوقات!المهـثوفةتماما.إلميتورقههذءالملوية،ا!خنوقات!حمحكمذهلحملية

التعذيبالواتمنالجم!وريةجنودلهينعرضفيماسلحفقواانفيهيللغاية..2دقيقتعي!انه،المكشوفةحماسة(في)مؤمنا-الكولونيل

قليلامتعبانياسمع!الكولونيلسيصيياالمخلصخادمكماني،وألتنكيل..مثاليتعبر

اشنريح...انويجب.شاقنهاربعدالمغطىفناعهاعننكتمف..خصالهانفضح،!نسرهاإنناسا!رم

صديقييا،(.شكرامسرحيةحركةفيو-مانقهفجلةخؤءيا)الكولونيلمكانفيالعبارةبهذهنمهرهائممنونحن،لطفيلية4والنباناتبلحعى

-*نبنفسيانذاوها-رئيسهابلسانتعبرالمطلاتمرقةان،شراعلى،الظ!د،،الصدراو،*الرجلأو،النواءاو،الوجهعلىبارز

اليسى،شيءكلانجزتلقد(فجماةيلتفت)لخدماتكمتقد-سهاعنمصححالكائنهذا"الصبيانيالالهعبتليظهرعمدامنعوجشيءاي

..التغطيةمثلة،اعني؟كذلكوالان،الارفيهذهعلىمملكةلناتصرحتى"المظلاتفرقةمختبرفي

الجددالمساجنبعضى(لاشءعلىيعثروالن(راسه/!ز)-ا!رم؟بعدماذا،شبمءكلوفوفىالكولونلسيىيا

الكولونير!سيدييااطمئن،بعدعليهمعلا!تناتنطبعولماالىهذهمنيهمماذا؟اثوانيوما،بعدماذا!لهاتباسالكولونيل

سانعر!،نيعملولا،الان..متعبانهاراكانلمقد-الكولونيلهوالان..شءكلالان،الانمجرد،صغر،لاشيء؟بعدماذا

حركته،متجملاا!زمفيبتعد،يعانقهانيحاول)ثانيةشكرا،تو(؟"بمد"كث!شءفيانهيهمنياتعتقد،الهام

ساءطبتا!زم(يديعلىويشدمداهماالىيديهالكولونيليبسطأشءكلهوهذاهل-ا!ونم

(اهتمامدونماالتحيةلهالملازميلخذ).إ.تماما(لكل،الكل-هـلكولونيل

....ائرئرة،الدقيقةالعبارةهذهسأذكر؟لعتنة()عند-الكولونيل؟الكولونيلسيدييامثلاالنعر-؟!رم

هلىا"!ابدحهاما)يضحك(،حقيقيامحفورانقشاجعلتهاربمابلالنصرأافيتمضاليس؟لالماذاالنعرفوجي؟)كأنما-لكولونيل4

الضحثكلينفجر)!ابدكلهاما"المظدوتفرقةمختبرقيمصححالكائن..النمدينيةرلالتها،؟مبراطوريتها،فرنسامجد-ا!زم

خه!ومنينصرلىوهو)!ابمكهاما،حقيقيانفشااج!لهاسوف(فجأةنج"بالبعد"تعنيهماهذاهل(عصبيةفييضحك)-الكولونيل

إ..حقيقةابدممهاما..الملازمايهاماءطبت(فهقهتهحفيقي؟لهانكدفيقةمنذقلتلقد(ا!زموجهفياصبعهيرفع)

حيت،؟لنهارنجبوطنهانياوتغرب،المرحذوا؟تكتنفالانالعتمةأانيجب!وكنىالثيات،شيئا.اعلملمست،لا!ذلكتصدقاناتريد

،المنبصثالعحس؟لكهربائيالضوءيسقط،الظلفيالمشبكةالنافؤةتغيمفرنساسقطتولوأاتسمع،شيءكل،فرفتيعداماشيءكليسقط

المنضمةحولىا!ؤميدور،فحسبالمسرحصصرعلىالطاولةموقمنبمشاعراعنياني!سواءجميعهاوالتخريبوالقتلالاال!فان،ذاتها

.(كفيهبينرأسهويئخذخلغهاالكرسيءا!متهالكايسقطثم،مرتينمونطريقهميثقواانعليهم،المهماتعبرينفذواانعليهم،جنودي

مملكتي،فيانا..انا(متعبولكنه،و(ضحعوتفي)-ا!زمعلىاساع!كاناتريد،الامرلزماذ(عبرهااوالمنهارةالاجسادفولى

اعنر،ان(عليلهجتهمقلد؟،كلماتهيردد)!الصغيرالكولونيلايهاوسطمنجميعانمرقيانالمهمةالىالوحيدالغبركانلو؟...الفهم

راسهيهز،فترة)الساقطةابنيا،الكولونيلايها،مقطاعبرانعليالبشري؟الجسدوسطيعنيماذا،نمر(نالاعلينافما،البثريالجسد

في(لية2قوةبفعلينوسئنما،مراتالمنضدةعفىالمتكعتينوذراعيهنمرفىوان،نصفئالىالمجسدنشتىان.5حقيقةمنتصفهاعنياني

حبيبة.ولا،زوجةولا،(ختولا،!ننيني5؟المعتقلاتمنمزيداالملازمايهااتريد..بينهماالدمبخاصلمن

يقتربمنعندما،مدنيةثياب!ي،وهدوءصمتفيمرنسيسيدلف)!جميعاخؤها،الاشراءالرجالمنمزيدا،الالاتمنمزيداألكاهبها

اـنتباءاليهيجنب،حلمميسائرهوىنما،فجأة.يجفل،النوررائرةجأة()يحقد(عبر.(ن!لي،غرليساعبرانمنمكني،شيئاتسألنيولا

.(فلقكلمرالمحبت4فبميشرعالذبمماالملازمتقاومنيلانهاليس...كيظيتثرالملعونةالارضهن!اتاعبر..انعلي

...فرنسيس-اهـلازمتنفذلانها،حقيقيبثبمءاصارحكدعني،بشيءاعارحكدعني،كلا

(!نوربةاطلىء،الئوراطفىء(الخفي!(لظلمييتوف)-فرنسيسأنها،الملازمايهاالسقوطفيبداوالقد،جنودكيوعبر،عبريبنفسها

؟ع.هناالىبل!جاءماذا،مرنسيس-الملازممنمزيدا،العنفمنمزيدا،القتلمنمزيدااريدجنودولأشاعر

سوف،التوراطفىء(ا!زمصوبمنحرفايدور)-.لرشسيسانها،اعبرانيجببعدوفها،واتماسك،الاناقفانعلي،(لقسوة

..ح!لا..حالا..الاىتروروالمختلموقات،والابالسة،والله،بعداما،تهمنياتيجنوريمشاعر

م؟..تحلماتراك،فرنسبس(بهمتردقا)-ا!زم!الجحيمالىجميعافلتذهبالمكشوفة

،احداتنيء(ناياله(شيئالهيسركأنما،همسبر)-فرنسشى)يبموالكولونيلسيديياافهماني(الوراءالىمرتد؟)-الملازم

...خلسةهناجئتلقدحسابية،عمليةمجرد،تماماافهمانيشاحبا(،مريضا،متعباالانوجهه

؟..ولىذا.فيخلسة-الملازم،عليهنحنلمامغايرة،مختلفةالالهةمشاعران(خافتصوتفي)

.إ.هناالالات"ان...لماذا-فرنسيسفرقةتقودانك،الكولونيلسيدىيا.نعبرسوف(صوتهيرفع)الالهة

.إهناتعدلم..كلا-ا!زم؟ءـفافييهمماذا،تماسكااشدهيبل،الفولاذمنمقدودةنموذجية

فيهناالانذارجرسقرعلقد..(يتبهن1دون)-فىفسيسخمرةاجرعهمسوف،رائمامتجددة،طريفةجنودكتسلياتاجعلسوف

..امغيدعني(شاكيا)ينتظروننيانهم،ا*تلدوران.بجب،صدري4الكولونيلسيدجمريااعصرهاوانا،الكرمةعرولىتعطيني(نت،الهية

بة.يننظرونفهمانبعد،الاجسادمنتصفمنالغولاذيةفرقتكتعبرسوف..بلى،بلى

؟..هممن-الملافىماجنةالىالتقريراقعسوف!الكولونيلسيبميا،فروسناتشقها
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سوفأاعملتدعنيانسعتطعالا،فحسبمنهمواحدأكان(الملانرمالمرتجفتينالعاريتينذر؟عيهييسط)،إلانانظر،الانأفظر-فرنسيس

لماذا؟لماذا؟تبعدننلماذا،؟سيدىاعدكاني،ا!فلورهلي!الالاتارير؟سرىالا-(النورو!ي

؟ذرعهمالليلخلالوابصر،مدريم!كييردد؟نينهملاسمعسزكني؟..!يهماماذا-؟لمرزم

سافطةكنجومتلتمعالمدهوشة،الحلوة،الثديانةوعيونهم؟أليالممدودة!ياسيديارجوك،اعملدعني،أعملدعنبم.5إوا-!رنسيس

لريريم!؟وو!..الان9!انحر،احرومتمي4(كص)ثمدركا-الملأزم

.تقولديماحفيقيشبمءمنكلبس،ياصدرفيرؤىلرىانك-؟لملازم؟إنصر!ليف-درنسيس

؟"ذهبوالغد":؟ثغولى-الرنسيسإ.حقيقيتينرجلينعلىتمامامركبثأت،انصر!-؟لملازم

....طو،لمةرحلةلمحي!هبوالفد-المظرمارئطرءنيقترب)حقارجلايف!مانعم،3؟وا،؟واه-فرنم!ميس

...طويلةرحلةفي(ليةبآيرددا-فرنسيس..0الالات-وللأن(بيديهويجسهما

.؟لسريركالىالانلعود؟لا-الملازمحيثوالشلق،الانامضي،فرنسيسى(امرصوتكي)-ار!لازم

ياسيدكو؟سريراجملأ(رائغنينليميننديهويحملقينهض)-مرنسشي...يرام"1علىتمك،كنت

الشاكيةانالهمصدريمنواخرج،بعيوذ،موابكي،جتوبهمعلىإنامانيصديقتيوكانت،مسنلقباكنفلقد،؟سيدبملأكنتدقد-فرنسص!

سأم!،الان،الساعةخلفهملمامضي،يهجرونيالااريد،اريدهم(فيأطولمولكني،أ!راانونرجوني،مبللةبخرقةصدنميعاى!هن،لمسح

؟السقوطعنضيونهمنجوملكفالن...رراه،رباه،خلغهمفيانانهمهاهي،المتوسلةاموالهمهاحي،يناثوننيانه!،صبرا

فليلا،استرح...نهدأانالاماعلميك(كتفهعلىيربت)-الملازمكت!ندوجهيعلىنسقطإلابصارالمملقةعيونهمان،أذليوإبدي،اذني

...!تيءكقليئتهيالى،العملإلىاهرعانعلي،؟سيديءحبرالأأطيق؟ري؟عضلالهكل

طريقهم؟علىتدلئي؟ننريدالا-درنسيس(مهـانهدييدفؤ)ال!مل

..نورهـنيةبأرجلالانيمشون؟نهم،طريقمنثمةيعدلم-اللأزه!االى-هنامن-(بهويمسك،لثادلميمثانهيغماتر)-ا"يلأزم

يحس)الحقيقيتينبرجلي...افنامضي؟نعلي-درنسيس..الخاربم

هنامن؟الدربهواين(حولهيتلفت-)سامضي؟نعلي،(رجليهبابعلىويخبطمنه،فلت)هناانلا؟لماذأ(،،تسا)-فرنسيس

همسااسمع(نن،رباء(يتوقفتم،النظارةباتجاهيمضيانيهم)ويعذشوالبابيخيط)؟لاادري؟نياتطن...هنا(العذيحبغردة

همسهم.ان20.الحقيقيينالناسهمسلايهمسونانهم،هنامنحقيقيالمادا؟.نقتحون؟.لالماذأ.أصدماني.،!..اصددائيياانمظرسنيصر؟خه(

ينقطعالأذنانتنتيهوعند!.دميدييجريهمسهمان،؟لقلبيلوي.(الانتحابفيلمحجأةويشعالبابعلىوذراعيهبراسهيضرب)

هواين(ثانيةيلتفت)الحقيقيتينبادنياسمعانن،الان،لمحورا!خلصنيالمسبيجباسم،بر،سبديخلضني

نشوةفيويقبلهاالارضعلىيسقط)اتفقكيالما،الفقكيفا،بيدرايومصانهدأادتعليك(البابعنيبعدهانيحاول)-الملازم

،اعياءفي(لزاحفةارجلهمطريقهوهذا(انقطاعبدونتسقطودموعه...هناتعال،الصديق

اتفق.كيفا..طريقهمهوهذا،نفسهاهيالمجرورة،المكسورةارجلهمذراعبمت"ض،كلى!ه!قوق،هناانه،اذنالجرس؟و!!-فرنسب!

قطرات،دموعكمقطراتمكانكلديابصر؟في؟اصدمائبميااللأسبعلى(عملانعلي(مسموعبصوتيبكي)أعملانعلي،مشتبكثانانهما

ووسوسة،الريحصفيرخلف.لنالوننيانكم،دمائكمفطر؟ت،عرقكم....ليمالرفلا

،الناباتجاههيوينددعينهض)المطروانهمار،الماءوخرير،الاغصان..في.هنااحدمنليس،ؤرنسبى-الملازم

لستم،هنالستم(منظورينغيراشخاصاويخاطبالمتبةعلىينوقف؟هناانهمادناعلملماذانجياسيديلخدعنيالا-!رنسيمس

وا!لافط،،والكلأليب،المقصاتمع،هيحيت،الالاتمعانكم،هنا؟البابافتحانالريد-الملازم

تقتلعحيثدائماانكم،المحفاتوعلى،(لمكهربةالاحو؟ضفلبفيانكم،المفتاحوحدكالت،انتفلديك،.امنحه...اكتحه-فرنسيس

اصدفائييابكمدرعلى؟لمعد!هوتنفخالمجباه،وتكوى،الوجوهوتشوىألاظافرمنافتحهماافي،؟نظر،شيء.!لىيديلشسفرفيس-الملازم

وجههيلطم...)حافيتانفدمبم،حافيتانقدميولكن،اواه،(واه...اجلك

..(امساكهمنالملارميتمكنانمبللخارج1الىويندفع،بكفيهكلسينتهي(المسرحمنصصففيالارضعلى)قعد)-فرنسيسي

،النافذةعبرينظرثمالطاولةخلفمقعدهالىالملازميعود،فرة)...مشتبكتينذراعايستظل،اليحنينايموتونسو!..اذنشيء

بالنهوضيهم،متلونهادىءصوتفييتحم!،الجلوسالىثانيةويعود..اصدقاز!ييا،اعدقافييا

الىالعاكسالنوريوجهعندها،لايفعلولكنه،مراتالمقعدعلىمن.طويلةرحلةفيرطة،فياصدقاوكدهبلقدةبه()قردفا-؟لمثتم

ومن،(لواقعميعلب"هيكما،مكدودة،ورمبةملامحهتدووجههلساحراحدهمكانلقد،اندبهموهانذا،ادري،ادري-فرنسيس

يفرغانماولكنه،التمرداو؟ل!سمنصو.لهنبرةمافينقديرالصعبعطفااكثرهمكان،بالأسىمغم،رتانعسايخمانعببنانلهلنت3،؟لعينين

واحدةدفعة،قولهمايمكنهكلانهىانهالنظارةيشعر!ىكلامهمنعمكطكفيامض.."هكذاتحدثاننيكانظ،ب!مافي،جينيكانعلي،

..(لابدوالى؟الصديقايهاتخجللماذامنيتخجللماذا،الة؟لافلست،الصدلقايها

استطيمولاالفاجعةلمحلبفي!اكاني،!ؤىهناككاناذا-الملازم"دمعتيفقط،دمعتيبكدحمةاذرفسوف،بسببكع!مأساي!ن

فمن،الكاذبالنورانهمن!دولا،الحقيقيةالاشياءالا(بصرانرحمةببكيومن،ا)رحمةمنبحيرتان،؟صدقائيعز1كاتا(يبكي)

.إيقيناالكاذب(لنورانهادركه،لاولكنيالازليالكونبعبثاحىخ(!4الىوجههيرفع)اصدقامه!يا،اصر"دائييا؟تي1اسر.!رفمن؟الانجمط
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شرعتالعتمةبان؟ح!مىواناتت!هرمنذ،تبرحهاتعدولم،رأسيديالاشباءقميصناظررةاماميهتكان؟لصبيلذلكاذنيقدركيف

(ين؟الىولكن،اعلىالىصعدريكتتصفكل،توتزحف،و.نزحف،تزح!ارصسصتلما،واحدةدفعةفييبصر،المموهالمنوريكمدوانالخارجي

فببرسلونالمضطهم!ونعليأيحتالترى؟حقيقيملقالساعةايخالجنيترىاريد.اني..الخائرالسجانهذا،الابلههذاابصروكما،القناة

الحقيقيووالدهامهانظاروتحت،التعؤيبتحتفتلتهصغيراطفلاالبماما،والنورالعتمة؟سيكونذلكاناذناظنولماذا،بدوءي(بصران

ويحو!مابقمعيليتعلق،الناسوثونامهلون،نفسياناانييهـرع،الخطاباليكماوجهاي؟قبتواحدشيءمناما؟ثابتشيءمن

التوسلة،عينيهنظراتصوبيملويرى،المرتجفتينالعاريتينبذراعيهمروا،تعبببيوكهوفاقبييمنالخارجونايها،العذاباصدقاءيا

..حوله؟لموتاحدثهالذيالرعبهذأدوارمن؟ناالىييفرانفيأملابالروىاغمروني،الخارقةالامكممساندعلىاتكعوا،ناظريامامالان

،تهزمنيسأسقطاترافي؟حقيقةفأبعرحوليمنشيءكلسيتمزقاترى؟لني؟لصحراءحنين(لساعةليكم1اصناني(صوتهيرق)المفزعة

وتلقيهفيلءن(لأقدامتطةل!صغيراقلباليتجدل؟...طفلنظراتحقيقيةالاشياءاتكون!دباه؟تأتونلافلماذا،الماءالىاللهأصداها

هنا،ينموالطفوليالقلبلان،الحزنبمقدماحساني،صدريفيسيدانداوها،جلادوكمهزملقد؟اخرىمرةحقيقيةوغير،مرة

،عند!اا؟!ؤلةكالثمرةوينضجيكبروعندما،هناينمو(مدرهعلىيدق)؟الرببسملاحستحاربوننيهل(يلتفت)...هاندا،هانذ(،الجلادين

كالاخرين،تماماكالاخرين،وأرغب،واحب،وابكي،اضحكسوفبأشلكمانيالعودةتريدونهل؟النائمضمبريتوقظو((نتريدونهل

سألقي،امواج،وتكشمحني،الغضبسيحرقنيعندها،تماما؟ستقارعو!يسلاءبأي،سلاحبئي،سلاحباكب؟نموميلتملأوا،الملوية

تورعلىعينيهوا!تح،الاعمىالطفللانتشلالظلمةوسطفيبنفسي،المتزاحمةالمارةارجلتحت،الشارعفيأميطرحتنيلقد)فترة(

الىالعاكسالتوريدير).وعبةها.الاشياءخداعيكنشفحتى،حقيقيشكلما؟شكلهاما.دائمامنسيانذاوها،هناكونسيتني،؟لمتدافعة

؟لنوررقصوراءالمستنرةالظلمةارىانابىبدولداعينيمه(ويطبقوجالهوحنلا،ورافة،عطفاماتسمونه؟ن؟أميهيمن؟عينيهامالون؟وجهها

يفتح)لاشيء،لاشيء؟بعدومادا؟قزحقوساطيافهذه،الكاذبمنعودتكمعئدبمصافحتهوتحلمون،بيو.تكمفيبهتنعمونالذيهدا

نابعد-تعطينيلماذا...آلهييا(ثانية(لعاتسالنورويديرعينيهليسىهوضمااتحاربونني،حقيقئاليسرائماماتئتظرونهان،الغربة

لمادا؟اكرهكانتريدلماذا...آلهيياجديرهـ؟طفلقلب-الشرعرفتهدهمنقلبهفيعادةالرجليدخرهماءلىمغنمدونوانتم؟حقيقيا

لماذ؟(ل!ي،،لتهب41الارضبركانفوقحاميتينرقدمينامشيانتريدالاناشيحوا؟املافلمماادخركيف!شيئا(دخرلااني؟الاشياء

لاندكلهلماذا؟والحرارة،والمحبةوالشفقة؟،لعطففلبييمخلىءانتريد،شريفكمحارباني،!طفكمولارأفتكملاالىيداني!عنيبوجوهكم

غبرفتنكرنيالعنبالماءبحلاوةشضيتبلللماذا،؟لقطبكثلوجبارداالتىالصورةلان،اماميهزمتملقد،اسلحةيدي.منمافيعلىاطلعكم

لماذ(الهييا،الاملمنفطراتهناكبان،المالحة،الجافةالطوالىسنيضحكيان،اناملامحبممنشيءنتنبىءتكنلمالانسانعنتحملونها

كما-تضطرنيفلااذا،ومجنون،مريض،تافهعالمك؟ن؟خداعبمتريد،واحدةمرةييدبيئذقتملقد،الاميوكذلكبكائنوكذلك،مختلف

ادانهم،فيا!لانكيةالاجراسرنينيسمعواان؟لى-الاطفالتضطرفيتأملونانتمفها،ذلكومع.يومكلمنهاروىمماصغيرةجرعة

تطبقعندماوبتموا،صولهمفيماالمرتجفةالاراهربتفتحويح!واكلتستحلمموا(نيحرجكمولن،العذاباصدقاءيااقعلن...ايقاعي

لاتركنيلماذا!الهييا؟يوورأيصيرلنزمناجلمنالصغيرةاجفانهمهذهعلى؟لرعبرسالة،وحديكتفيعلىسأحمل،ضدياسلحتكم

حقيقيظطبدون،رعبيصرةحماملا،الملحارضفوق،مهجورا،وحيداالمتيبسةشفاهكمسأبل،الجفافابننفسيانالانن،الجافةالارض

سرأبية.جنةبدون،العينينالساخر،الصامتالالهايهاوايضا،وايضا،شرابياسقيكم؟ني،دفوقهاكتلاالملحسأضعبل،الثقيل،لملحبقطرات

ولم،اظطولم،يديكبينمناروفذم!اتركني..اتركني..اتركنيلقد؟ذوبةبالعتحلمونفلماذا؟مالحاشيءكلالشى،أناتنرابي

الصراب،بحيرات،الرغبةبسعيرالمحروقتينالزائةتينلمجبنيامامتتراقص..فرنسا؟مماوخلأست،ودقساني،ر!إفيصدممتفقد،دذاممثلاكنت

ابىوتتضرع،صغيركطفل،بتوبي.نتعلقفلماذا6ارفضكادبما،ال!ياربمابل....-بالنصرولا،بالمجدلاأحلماني،امثانيمن؟لالافوهناك

جاءلقد،الغضبجاءلقد؟احميكانفيوترغب،البريئتينبعينيك؟لمفت!ول،الابلهذلكامامكميقولكانكما،الواقعفياعبراناديد

كما،الهشعةمخلوقا.فك.نتحطمسوف،الاعصاريجيءكما،الغضبالىالرعبصرةكتفيوعلىاعبرانارأب،ذاته.؟لكولونيل..اللأماغ

ألابد!.والى...،ومرة،ومرة،مرة،الرقيقةالزجاجأوإنيتتحطم؟نبم،اللهالىداهبونلعلكم؟اينالى؟اينالى...الاخرالجانب

(لعانجتتين،،الحلوتينعينيكولكن،اعبروانا،المحزنينقصنيكانفيماسأصرخالبابوجهيفييقفلعندما..اللهالىذاهببد!وري

فيوالقتاهرقيقاقلبانيصدلىتا،المتضرعتينالطفلعينيولكئ،المبريئتين؟تهملنيانم؟تنسنيلم:الارضبجوانبالمحيطجمنالكب!تببنعينيهبين

ولكن،ولكن،المحطمةا(هشةزجاجياتكخلالمنلان6اعبراني!صدريمرةاذنانزل؟المنزاحمةالمارة؟رجلبينمرتعبا،وحيداتركنيالم

اواء،(زجاجهافوقويمرغه،المنضدةعلىبر؟سهينكب)...الحزنمعفحسبوحدياناافتداتياجلمن،اجليمنواحمل،الارضالىاخرى

اخرجسوف،صدريفي(لجديداثيعهذ؟يكضملعندما،95اوولكن...اليهاذهبسوف؟وقتهاعلبسيردوماذا؟الخشبيصليبك

عن(تخلىسوف،المنورقلبفي(لحقيقيةالعتمةلاواجهكهومي"نمقطوفةحقيقيةزهرةاعطيت،اعطيتلقد،بلى،زهرةيعطنيلماحدا

...استثناءبدونشيءكل،شيءكل،شيءكلإرفض!سوف،ماضيانن،صدريفي؟لرذيلةازهرتكقروهكذا،الاثممستنقعمنآثمةبيد

سوف(بالدموعممتلئتين3عيناوتبموالمندىالياكيوجههيرقع)سوفمرةبحملمثليمعنيونلانهم،والسفاحين،والقتلة،باللصوصاعني

...قتلآطفولتهممنؤمصححونلانهم،تماماحقيقيونلانهم،اكافهمفوقيالرعب

اهلأزم(لخطابالهائيةالمقاطعمع،ندريمجياالختامستاريسقط)منذ-ولكني(لحظاتقيدد)...محتبراتنادخولالىيضطرواولم

الحلاجمصطفىا!لاذقيةاللحظةتلكجمدتانبعد،تماماش!رمنذ،الحزنبمقدماح!س-شهر
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!!هأنشمشمأ !ظ!آ"لم5حول))نقدق!فدا!عد!الماصيأ!أ
،صادقرشديبقلم 5!هه!و!!د

-:فيقول،"الشائكالطريق))قصيدةنقدالىنتقلتميوافقهولم،النقاداحدنقدهاذا،حرجملزقفيالشاعريقع

دؤيافيمحصورةكونهاحيثمن-القعيدةبهذهويلحق)،(الناقد،حديتالناسفيصدق،يسكتانامافهو،نقدهعلىالشاعر

شنهـ.كيلانيللشاعر"الشائكالطريق"قصيدة-سطحةتقديرهوعدم،لفنهبتعصبهالبعضميتهمه،النقدعلىيردانواما

بالحرف9للهوقالهماهذا)-يذبحماان"ءالشاعريقررواخيرا)5(سليطالناقدكاناذاتحرجاالأزقويزداد.ومهمتهالناقدلمسئولية

حتى؟صحابهترويعدمهوالشعرهذاكليذبحماان-؟الواحدالغامضةالضخمة؟لكلماتاستعمالمنيكئر،الكلاممختلط،اللسان

...مابقضيةشعرهمتربط،اتسانيةر؟يةلهمتنجليعلىفيقول،الغريبةايهبباقىاللفظوامن،باللففالنقدمنويقنع

النافريأختهاالتيالخذالتحديدوجهعلىتجدروا(ناننحاولوا،)إ("المغناجالحرف"،"؟نسانعطاء":الحصرلاالمثالسبيل

رقم)1(منرأيناكماج!يدةأثو؟بفيقديمةمعانييكرراهو.الشعرعلى.."المذ؟عاتمنالغناءاصوات""الادابمجلةاستقطبته"

.....الخنفسهيجددانيجبالعربيانالانسانهوفيهالمثكلةانامنقدمنكتبهفيماصبحيالدينمحيالاستاذإناقشعندمااذنانا

اتجربهصبقهي؟لحقيقيةالمشكلةانام)2(دقممنواضحهوكما،الناسبصدقهاناخاف:الاشياءهذءكلاخاف-"سبتمبر"لقصائد

ناام)4(مسطحةدويافيمحصورةالقصائدانام)3(الشعرفيالركيكةالغربئةعباراتهتضلنيانواخاف،بالتعصبيتهمونياناو

؟)5(يتروونلالانهمانفسهمالشعراءفيالعيب،الوضوحغايةواضحااكوناناريدلذلك."الجليلة"معانيهعن

ولكن.سبتمبرقصائدعلىخذاقيمنمختلفةمجموعةهذهتكونفداوفقانوارجو.الموضوعيةكلموضوعيا،التحديدكلروحددا

منيجعلانويحاول،القص،ئدكلعلىتعميمهاعلىالناقديمرلماذاعلىمحيالاستاذيأخذهاالتيالآخذهيمانعرفاناولانريد

نايقالقدلكن؟جميعاالقصائدتواجهرئيشةمثكلةالواحدالأخذواضحاجو؟بافيهانجدلم،الاستادمقالةاستعرضنااذا؟سبننمبرشعر

صجبحاهذ(،بمونوفد.ماخذمنالناقدعددمابينمشتركامعئىثمةتبدر.وتعليلهتحلبلهفيمتخبطا-عنهالملهعفا-كانفقد.هذاعلى

يوضحلالماذالكن(المشتركالمعنىهذ؟يجدو(انوللناقدللقراءوساترك)تبمرثمرأييفيالث!عريمهبكلهوهذا،نعماي:فيقول،الفكرةله

العناصروكذلكعددنا!اتيالنقاطمننقطةكلبينالصارقالناقدالاطفالفرحفيالثانجبةالىويندفع،الاولىعنهيعرض،اخرىفكرةله

حبدعندالشاعروقوفبينالمشتركا(منىأينثم؟بينهاالمشتركةفافرأواوالا.(؟قصكلوالعمرقليلةوالافكاريفعللاولماذا)واندفاعهم

منافليس؟سعطحةسؤيافيالقصيدةانحصاروبينالضيقة؟لتجربة:القصائدعلىاخذهمامعي

سطحة؟دؤرافيينحصرالشاعرلاذلكومعالتجزبةضبيقةانفكون(لممكنعامة"الحديتالشعر"عيوببتسجيلنقدهالاستاذبدا)1(

تسطحوبينالتجربةضيقبينيسويوقد،بالنفيالناقديجيبقدمسااما"ففال.ر(يهفيالشعروجبابرة،؟لعر(فيينسكوتبعدمن

نقدهفييذكرهولم،ا!نىهذايوضحلمحالىايعلىلكنه.الرفىيايحملتنيءوجدوان،ح!ديثتعب!ايمنخال"حديث"فشعرنقرأه

الىيخرجهالماعماقهفينيةكانربما،يضمرهكانافنربما.تحريحاخيالمبذلةوالفية(لعادكطماركامفيفغارقإ()كذارفيفمنبعضا

(إالطيبةبالنوايامرصوفوالجحيم)التعبرحيزهذأمن!دخل."خرابةفيجوهرةرب"القديماثملنستذكرنكاد

انهالحقيقةءةتقولفهو.صريحةبصورةنفسهيناقضالئاقدلكن."..الخ.."عينينسو؟دالى"قصيدةالماضيالعددشعرمنالباب

يا،شعريتفكيرهناكبل،شعريةافكارولاشعريةالفاظهناكليسالكلامفيغارق"رفيفه"انهوكلهالحديثالشعرفياننالعيب

خياليثيربشكلعرضهاثموالحوادثالافكارترتيبفيخاصةطريقة.جبداهذ؟تذكرو؟.المبتذلةوالفكزةالمعادي

نفسمه-الشاعررأيعلىبناء-نستطيع."عاطفتهفيويؤثرالقاريءسوهـدالى"قصيدةمنالاولالجزءالاستاذنقدانوبعد)2(

.نجاربهناكليسانهالحقيقة:فنقولتقدمالذيالسؤالعلىنجيب؟نالنقاديفعلكانكما"فنيةسرقة"فيهايثبتانواستطاع،"عينين

غرواخرى"انسانجبة"تجاربثمةوليس،ضيقةواخرىواسعةوتقدم،حديردظباطيةفيالقديمةالخمرتوضعوهكذ؟":قال،القدامى

ضيق،تفكروهناك،انسانيتفكر،واسعتفكيرهنارولكن،انسانيةالانئسانمشكلة-نيتبموفيما-والمشهـلة.حديثشعرانهاعلىللقراء

صغيرةبسيطةجزئيةيتناولقدالشاعرانهذامعنى.انسانيغرتفكير،؟لعتيقةالقيمعنوتخليهتجددهمدىعلىجديداابداءيكون:العربي

تكونوفيلك،انسانجاواـسعاتفببراقيهاويفكل،الواقعجزئياتمن"..جديدوتعبرجديمهلحياةواستشرافهجديدةلمئلواعتناقه

يا-العالمدليس.مسطحةلؤيافيتنحعرلاولكنها،ضيقةالتجوبةالعربييلاسعانمشكلةهي.وهلةلاوللنابداممااعمقاذنفالمشكلة

ضيقةتجاربيحتويمامنها:خانات(لىمقسماصندوقا-صبحيسيدالتعمق؟غا.يةهوهذاليسلكنالخ...نفسهيجددانيجبلذي1

ومنهاانسانيةتجاربيحتويمامنها،انسانيةتجاربيحتويماومنها؟نافدايركونفكيفوالا.بكببرهذامناعمقمثساكلالناقدجعبةففي

واسعة،اوضيقةالتجربةيجعلمالكن..انسانيةغرتجاربيصننويماوكلمات،سبوتنيكماعد()العددقصا"لد"كل"منالمشكلةان")3(

تفكرامضيقتفكرهوهلكلالبهاتفكرهو،انسانيةغر(وانسانيةحلأودعند(لشاعروفوفهو(ثانيةالشمسوششرق،معاصرانسان

مترانضعاننستطيعلانحن.انسانيام.،غيرانسانيتفكير،واسعالناؤ!يقول"انسانيافقالىالاطلالعلىيقصراندونالضيقةالتجربة

ايوبكلالياحسنا:لكلالثهاونقول،"اريلطارفى"قصيد!بهنقيس("عينينسواد(لى"قصيدةهنالثانيللجزءنقدءمعرضفيوهوهذ(
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قهيمتهاكل؟لقصببدةتفقدفهل،الانشادلنشيدتمثلسوءالقصيدةفيتجربةنقيسيثم.المهملاتسلةفيبهاالق.ضيقهقصيدتكان

مهمةهل؟السابقةالشروظمنو(حدتنرطفهايرةوفراولا؟؟لفنيةواسعةفصيدتكإن،مجاهديابشر1"ونقول"ظنمة!الشصستشرق

حسنعنفيهيبحت؟ن"شعرينعر9)منموقفهفبىكاهاالناقد"الئي...."عطاء"وفيها،وانسانية

قاءلمةفييضعه(والمهملاتسلةالىبهيلقىثم،سوئهاو(لتمثيل،رالقصا4لبعضى(لناقديسجلهااقيالميزاتعناما،خذالم!عنهذا

؟لانساني؟الشعرسوء-اتناسقعدم-التحديدعدم:العيوبنفسفيهافثوفر

وعلى"الليلطارق"فصيدةعلىالناقديأخذهاخرعيباثمةانعلىكنموذج"مجاهدالمنعمعبدمجاهدقصيدةيمضبرفالناقد.اننطبيق

مستوىالىينحط))القصيدتينفيالهـلامانهو"فطام"قصيدتيسبيلفيالانسانبمأساةويصلنا،الحياةمعينمنيمتح؟لذيللشعر

ذلكءلىويستشهد."معئىايمنالخاليالمبتذلالعاديالكلاملممجتمعفي؟لرزقرياحتقلباتضدالفردوصراع،لقمتهتحصيل

في..معمود؟بخيركلهم..الاصح!ءنمماذاإءايوبقيملبقولكن!ن1وو(نا".سوالبق(لجوعضدقانونيضمانعلىبعديحصل

اقتماصا،قصيدقييقتنصهمنبمقالعذلكعلىيستشهدكما،"؟سفراسبابفيمعهاختلفاننيل!،مجاهدبقصيدةاعجابهالناقداشارر

يقولانار؟دعندمامجاهدقصيدةشوهكما،وليشوهه،تفسيرهعليسيولا،لقصيدته"التفشر"بهذايسعدانمجاهدحقومن.؟لاعجاب

بال!لماتالمقتنسالمقطععلىيعقبثم.الخطابفصلتفسرهافييومفيالقصيدةكاضبيسلانالناقدارجوانالذلك!المسخأقول

ولو-صنعةولا)ع؟نسانولاعطاءتجربة؟لكلامهذ؟فياليس("اتالية.مستنيرااعجاباب!اعجابهيكونلكي،قصيدتهمدلولىعنالاياممن

"..لجهد1علىيدلشيءايولا،موسيقىولا-لفطية:لملقصيدةالتاليةاليزاتهذهالنافديسجلثم

،هدامنشيئافصيدقيفيانالمةلمظةبالايمانلهاحلفلناننينجرضمنجماعةمأساةعنتعيرالبمالانسانيةاللقطةتوض-ا

مسطحة"يخرانسانجة"ر؟يةنيافجلتحتى"تروبت))-مثلا-اننياو.متميزبطلخصوعة

منياسالييخرجماسرعانصبحيالدينمحي،لانالكلامهذااقوللنوفذد،الموضوعصلبمننابعةالصورةتجدمقطوعةكلمن-؟

مثلافيقول"الر؟با-الانسافية"وعببر"التروي"فيجعبتهمناخر.لتزينهلا،عليهوتزيدلتوضحهجاءت

0..تجددمدىعلىقنه.بتجددالعربيالانسانانرأص!في"المشغظةيصحمتكاملةصورخلالمن؟لتجربةتفصيلاتيقدمالشاعر-3

وكراكذاهور؟ييفيالشعرهذا-يذبحمااقي،)او"..الخعميقةكرموزنفسرهاانلنا

فحسبلهنقولولكننا.بينناالتفاهميستحيلوبذلك"،...؟لخ....مجلجلةخطابةايمنالقصبرةخلو-4

قصيدةوهى،اكاتب!واقدر(قدرهأقصيدةوهي)مجاهدقصبيدةفين1؟لجيدالشعريللعملكشروفالنقاطهذهنتقبلاننستطيعلانحن

يبيعكاناياموذكرياتهوعاطعتهالناقدخمالتثرانفينجحتقدوتسعامحناالطيبةالنيةفيناتوافرتاذا--الاتن!عريةلقطعةكتحليلاو

الك!ممسعتوى(لىينحط"كلاماالقصيد!ةهذهفي(تن!ول(الاورادبعضهامعمتكاملةغر،اولاغامضةفهي.التسامحغايةالناقدمع

مثلاخذ.(لناقدتعبيرحدعلى"معنىايمنالخاكاكهرالمب!لىالعاديمن(لناقداليهايرتدكمباديءاوكنظريةتصلحبحيثثانياالبعض

لماكنان"و"امسماتماسبعهابانوادركتعيونهابكت"اللقطة":التعبيراتالىانظراثم.؟الفنيلملعملوتقييمهتحليله

"!ائدةهناكليست"و"والكتبوالصوانال!مرير!سوىلهااشترنفسرهاانلنايصح"،"متميزبطلخصوصيةضمن"،"؟لانسانية

منقيمةاقللاناريدلاهناوانا؟"الثمارلطكلتونرنياقينفسي"وميالرموزانمع؟؟محيسيدياكرموزالصورنفسر)"عميقةكرموز

الحقيقية.قيمتهاوالناقدللمقاريءاوضحانريد1ولكننيمجاهدقصيدةذلكمعيمكننيلكنني.الصور؟(حاجةمناكيرتفشبرالىحاجة

الشاعرالتقط!(لتيالتعبيواتهذءفير،يكما"النافداسالاناريدانواستطيع،تعبركفصوررغمتعنيهماافهموان،معكاتعاطف؟ن

الفاظهئاكلميسانه9)تقللماو؟المبتذلةالعاديةالاحاديثلمةمنتفصيلاتيقدمالشاعر"تقولانتريدفأنت.المحددةبالكلمةاسعفك

رحتافنلماذا؟"شعريتفببرهناكبل،شعريةافكارولا،شعريةالشى"عميقةرموزانعتبرهاانلنايصحمتكاملةصورخلالىمنالتجربة

اقىالقصلأررفي"نسعريةنحر))و(فكار"غرثشعرية"الفاظعنتبحثفيالسببماولكن؟تعبيركفيعجزلولاتقولهانتنويكنتماهذا

صردفيالقصاعكداتيعندماالعاديبينالكلامفرقاانهناكاذنبدلعجبك،لالم؟الموهبةفيقلةامالثقافةفيضالةأهو،ذلك

.؟اعجبتلىاننيالقصا"لدفييردحين(لعاديالكرموبين،تعجبكلمفيالجيدالشعرميزاتتكون(نهناالناقدمنانتظركنتوقد

طريقةايشعريتفكيرهضاك"قلتولكنك؟الفارقهذاتوفحلملماذاحيثمنالرديءالشعرلعيوبالمناقضةكلمئاقضةر(يه

فيويؤثرالقاريءخياليشبشكلوالحوادثالافكارترتيفيخاصة((الليلطارق"قصيدةهل:نتساءلانحقنافمن.لتطبيق1والنظر

اعجبتكاقيالجيدةالقصا"لدانواصدق،اصدقكهناوانا"..عاطفتهقصيدةهيهل-المهملاتبسلةجديرةانهاالنافديرىقصيدةوهي-

لم؟لتيالقصائدانواصدقبل،عاطفتكفيواثرتخيالكاثارتقدللشعرمعاييرهيطبقاناكقديحاوللملماذا؟الشروطفيهاتئعدم

بهذا.كنابيااعنرافاخذمني.عاطفتكفيتوثرولمخالكتثرلمتعجبكانيحاوللملماذا؟المثالسبيلعلىولو؟لقصيدههذ؟علىالجميل

تعريفايصلحلا-والخيالالعاطفةفياتثرمعيار-المعيارهذالكنهيام(لموضوعقلبمننابعةالصورةكانتاذاماليرىفيهاينظر

وماتسألئىقد،الفنيللتفكراوالفنيةللطريقةومعياراوتحديداغرلقطةام،انسانيةلقطةالقصيالهفيكاناذاما،له"تزيين"

ش!مانتحاوللمومامقالكفيقلتماالمعيار:فاقولاذنالمعيارانلنايصحالتيالصوربينمحاملعدمفيهاكاناذاما،انسانية

غرواخرشعريكلأمهنلاليس:ايضاعليهو(ضيض،وتطبيقهنتائجهكل؟المجلجلةبالخطابةمليئةالقصيدةكانتاذاما"كرموزنفسرها"

للمصطلحاتواخرالشعريةللمصطلحاتقاموسهناكوليسشعريمنحاولكما"الانشادلنشيدتمثلسوء"انهاالقصميمدةعنيقولهما

الوحد"ضوءفيشمريغراوشعريايكونالكلامولكن،الشعريةغرانجدلافرضنا1فاذ."عبنينسوادالى"فيفنمةسرقةيثبصن1عتل
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وعشرونااثنانوالعمرلغةيستعملانفيالحقكلالحقفللشاعر.م!هاجزءهواتيالفنية

معبدكقندي!ءعينانماا"ئوفالواقعمنيلتقطانوفي،شاءلغةاياوالعاديةالحديث

الاسود/العربيوالشعرمعمتكاملافنسعا(لواقعمنالتقطهماكانطالما،عناصرمنيشاء

قدفزاران"يمرخونالقراءمنوكرونالنقادبعضىهبعندئذالناقدعلىكانثمةومن.تكوفهالذيالكلومع،(لغنيعملهجزئيات

تذكرة)الاهيماهذهوابياته(نفوسمأمور)الىشاعرمنانقلب،شعبرشعرالمعيارهذاضوءفيليرىوالمتطبيقالبحثيعاودان

.."العربيةللبطلةالشاغريمنسها(!ر؟كأ"العاديالكلام"ينسجمهلةمحددواضحسؤالعلىيجيبانمحاولا

سيماءمعيتلمحالاوئكن.الصواببعضالقولهذافيلعلالمعيارهذايتحددوحتى؟لاامالقصيدهفيالفنيالعملوحدةمع

خلالمنوحتىتلك(لقصيدةخلالمنواضحة.نبينوملامحهالشاعر.بالتفصيلقصيدتيفياناقشهانيمكنني،الناقدذهنفي

ذكرتها؟التيالابياتفيلمهليس.والامكانياتبالاحتمالاتمليء،الفناناماممفتوحالعالم

مطلع.ان؟روبلكامل"اللحنبقية"قصيدةاقرأواناهذاكلتذكرتقضايا)ثمةوليس،الفناندونمنالاسو(رعليهانضعحراممناطق

شخصيةتثبتكاملةوثيقةفيهالقاديءيجدتقريرمجردالقصيدةهذهالقضيةيقبلالذيهولكنه.المخارجمنالفنانعلى.نفرض"؟نسطنية

والصنعةو؟لعنو؟نالاسمؤهناكهويتهعنوتفصح"حسنالمغني"يعيداو،ويناقنسها،لهيحلوالذيالنحوعلىويفهمها،يرفضهااو

العينين:الىالقامةمنكلهاوالاشكالوالجنميةاصهـاثمنوالحادثة.خاصةذ؟ويةمنيفهمهااو،جديدمنصياغتها

حسنالمغنياسميعانيهاخئ،فنيعملالىطريقهاتلخذحتىفنيةتجربةتكونلاالعالم

ممالوطقوامهشاحبنحيلفننىالتقطتلقدلهنقولاناذنشأننامنوليس.عنهاويعبر،الفتن

تحببهعينهفيجذوةلكنوالاتساع،فالضيق،فنمةلأغراو!نيةكلمات،واسعةاوضيقةحادئة

اسيوطقرىكلبألرهاتعرفهبالرجوعلاعلالفنيالعملنطاقيفيالاتتحددلا،الفنيةوعدمالفنية

:"هويةتذكرة"لناوتتموالزر،دةبالحذفالتعديلمنوقليللنايكنبانالشاعرمننطلبالاحيانبعضىفيكناواذا.الواقعالى

حسنالاسمالواقعمنمناطقلهنفتحكنااذااو،الموضوعاتمنكذااوكذافي

مغنيالصنعةاودينيةاواخلاقيةلمقاييسنتيجة(لادلكفليس،الاخرىدونمن

فتىانثىامذكرتقعوحدهالفنانوعلى،الفنمقاييىمنتبريرلهوليس،سياسية

لثماحبالوجهحتىبنفسهيكافحانوعليه،الواقعمنالمحرمةالمناطقالتحمسئولية

ممطوطنحيلالقوام.الفنيةحريتهعلىبنفسهيحصل

جذوةفيهماالعينان"ايوب)كاملقصيدةبانالناقداقنعانمستطاعيفيليس..وبعد

اسيوطالبلدةف!و.شعريبجودةاقئعهانمستطاعيفيوليس،جيدةقصيدة

مثلالىالحديثالشعربناانتهىوهلذلككلفيالشاعريةأينافلحلمثعتوما.ألامروانتهىوخيالهعاطفتهابوابدونهمناقفلقد

تحتهطائللاوالذياتقانبلاوالمنتقىصنعةبلاالمرصوفالكلامهذافبىماكل.بالنترذلكافعلانفمحال،بالشعرعليهاوثرانفي

للشصربالنسبةالبدايةنهايةامالنهايةبدايةهيوهل؟وراءهمعنىولا،وتناقضوغموضخلطمننقدهفيماعلىاطلعهانحاولمتاننيالامر

الحديث؟منصبانقديكانثمةومن.التطبيقديوفشلالوعودفيواسراف

ودعاتهانصارهاخلصمنواناهكذااتساءلى(نعليليعزانه.التطبيقتفاصيلفيالناقداناقشولم،النقدمنالمنهجيةالناحيهةعلى

.وخلودهتطيويرهوامكانيةبضرورةوالمؤمنينإلاد(ب،بصفحات؟لميقوقدرديئاشعرييكونوقدجداشعرييكونوقد

لات9التساشتىالهأركبءفييثرانبهخليقكهـفاشعراولكنمقتنعوأنا،الايامتقررهامرهذالكن،المهملاتبسلةالايليقلاوقد

(لحديث.الشعرمصيرحول!ادئةمنهجيةمنطقيةمناقشةتقررهالاالم!لةهذهانالاقتناعتمام

:أيوبكاملقولوهلهوالناقديفعلهماوخر،افعلهمافخيرلذلك."الفاضل"الناقدمع

تحببهعينهفيجذوةلكنكتابةفي؟راداذايستمروان،"إلرديء"كنابقثمعريفي؟ستمران

الخيازلفعاليةيفمقرنثرهوامالشعرمنضربهذاقولههل.بينناالاياموستفصل.الفارغكلامه

وما.الانيقةوالعبارةالشاعرةواللفتةالموحيةاللمحةو!لروالعاطعةارقرئرتنالقاهرة

منالتنناعرارادعماابعدهاوماقولهجفافها(ومافيالمسائموقسى)احعمهأيلامينفضلبفلملسعرهذاهل
يااضورجديدمنوراءهاماالىالمسدركالمعاجىءللال!مات

!حص!مممي!
"(لضياءحفنةالمساءيشربوحين""بوحيردجميلة"برائعتهقبانينزارالكبرالشاعرعليناطلععندما

،والضياء.الكميةمنقلمقدارلماالحفنة؟حقاالمطلوبالمعنى7دؤدي:فيهايقولوالتي

بالحفنة.يقلأربحيثلةالضعنيكونماابعدالنهارضياءحردبوجميلةا،سم

اتىيهفالقاريء6يهاتعرفوليتك.حسنيأتيالمقهـمةهذهوبعدتسعوناالزنزانةدقم

الشاعر:يقول!حضرته.......
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سكتعندماحسئالمغييهآيحدثكمالأناعربقونهوالفننالانسمعشرحسئنى2

علته:وعاودتهفج!اة....

علتهاليهعادت...

اعتكاركلمةبغيريفهفلموابتسممحباجاء

وطارالكرىطرفد:قولهفيالمناعريقصدهماثهمتهلالكربمالقاريءاعياعلتثبالثه

طرقدالانجرألبيتمعئىفهماعيانيبعدماحقاموابيطارلقدوابتسممحباجاء

وطارأليىوتعالىمقدماتبلاحسنيبتدكبماوفجأة.حسنجاءفقدذلكومع

قاصهذهنتاكلةعلىفصددةككا"الآدأب"منطارتلوضرفمااثاعر؟رتفثميكماهكيةوممنبسرعةالممائنحمنرتهويرتمئأة"اللبعال))

القراء؟؟عقوأهتطيرنن:قصددته

لامينفضلعترون"الحالرقيقفتى"حولالموالويدور

!!م!!هه!!ثاممي
"الحاتأدقيمهثنىعقئث؟لمماتثوارنننهن"

دموعي!لاإبطالاليسرأئعوشعرجميلشعريكلامالعالرقيق:ناسيااسمعوا

!طاس-4رولمم.غزلانصيادهذا"الحالالرفيق"الغتىانمهلاولكئ؟كذلك

يديئههخأأعهكافيهالشاعريصفالقصيلأةفيماائامتيلعقهمقطعينئةدوهني

"دلاة.طابمهوالمعاصرلادبناالمميزالطبعانقلتلومغالياا!نلاحبانهوسقاهجرا!ففجريحاغزالاصادفوقدويصورهلصياد2

اـلاتناجيئدينك،والفصيدةالقصةفيهووصوحادلكماترىفاكثرهواهفيفهامعرالهحبصمحية؟لصيادوقعارلبتوماوزلحاه

والجماعيةمنهاالفردية،المعبرةالنفسيةالخلجاتتومفيحيتالادبيينصمالنشاهدالقصةلتنابعولكن.ممتعةوقصةجميلكلام

وبدنة.سريعةبصورة.(لمصطادينينالصاكلىيثلحبيبين

التيالاخرىالنواحيمتجاهلا،هذاالموجزعرضيفي،ولست:اليقينالخبرجهينهوعندحسعن،يمر/قولومن":حسنإ)ولل

بعضه،البطوليةالمواضيعيتلحاليومادبنابععي،ادبنافي.فبرر"الكمالعلىتعاهدا"

ولكئى.محفبةفرديةعأطفيةنواحييعالحبعضه،انسانيةقضايايعالحنتحياطبنبحق،الوحيالهةبحق.الشعربربلميقل"الكمالعلى"

فئنها،علشاويتعكرالأساةعلىيتمدوالغالب؟لائنرفيهـنهاقولى؟الحادبانعليهتعاهدالذزثالكميمنهد؟هوما:عبقر

واويفرصراعاوبكوليةواكعةامحبحادثكفنييوسمانلانئ!رالكمثلىعلىتعيهدا

يبدورائف،مدجمتصحبشكلجاءالأساةمنخلاوما.عقائديةدعوة:يقولا!يريدبىلشاعركأني

عتيفق.ثوويعلىالجديعهكالرقعةعلامياىقد(تيا

ماهواليوعادبنااكثريكبعالكيكاكالماساوطنالكابهناهنويقتنبمصرمئ

.كان(لماضيةسنةالمئةادبانقولناميصادقونولعلنا،بالجديدالائيانسالسمفي

يكنلم.التشبعحتىالسوعجبلتهبلايامستكيناادبا"،النوعهذاكان

وااحتجاجااواعترهـسثاياقي(لادبيهاريخنامنمكنىمافيافيساةادبمتيماتنعامنثاد

بنلملسالمشيعةحياننا،لهالمعاصرةاحياشامعسراكانانهببعهـتبارنقدا"الهمثنئعلى"بعسميمبدحبما

الناقدانواعتباروالنردبموالاجتماعبمالوطني(لصعيدفىوالاحشان!سلاميا.الكمالعلىتعاهدا

وألاربمك*فكارمنااسائدعنروهفعوفنلتائالتقسيميةباساليبهيكنلمعلىصحيحةثصدحةعربتةلغةايهكهشعريةمعقنوهذءشعرهذا

مستهجن.شيءو*راءآلافكارتلكفييكنلمبل.الكمال

الباكي.الحزيئالادب،المأساةأربيقيليعدلمفالمصراليوماما:ءحيثاليهلنعد.حسنالمغنينسينالقدعفوا

يجويعولامجاعنتكلا،تادلتقدحيغنئنروتهلانمستوبننانراء،(قلمفهكبيعلىيسنننمه"

اما.المستعمرش!انقعلىيعلقونشهداءولااوبئةولاجا"لرحلا3يغتعلهبسضويإ!يالمجالهذاهوماثم؟المجالءلىالانسسأنيتويكيف

ننتاب(ـلتبموالاجتماعيةوالئطنيةالشاسيةوالاعنلاـزاتالربئأتتافنمعنىأيهنامهنابيلثلمةايهملم(نا؟الناصيعلده

اوهاماساوياادبن؟لالنيردثآدنخلهنانبهافجدير،العربيمجرمعنا.نسدنمجونحنيغني؟.عهانيككينقبهمكعننايما.يريدحدثلهسهو

وانثا"لرابطلاشعباتجعلهانمابشعبحلتاذابالنكبةخليق.باكياتحغرتهقالىلقد

؟خبارها.ويرويمرببطولةيعمل،عجلاسبياقسمياروحافيهتنفخ"صلبعدحولومر"

منحدر"الملالكةنازكالادياةقصةكائا"صيقعبمن7مهقرمااخر"آيالقياأنالايااقودارت:ننقالى"

صئيل،مماسنةعنالقصة."نلاداب"مناكنوبرعددفي(التتاثكالبتجدتنبالمرحكمةككرينيلقدالكريمالشقعرايهكلكشكرث

عبرتفيواءنلماسنةحد!مان*.نهكأمةكشعبحياتنافيماصاةاكبر.النهمنيلرحمةلرئنحها

تلثاناحسبولا.وقعدظهرءالنكبةضلتنكبشعبنفسيةعنهـا"ال!ل"اخرومنهناالليلاخرهـ!الهاءخذف؟لذيماثم

فنسطين.فكيةبعدالعربيالشعبعلرإليوبيمايستحوكهبمنلنكسية؟التعريفبخقمعرقين(لكثمنينهاينكرثنرغميا،همثحكتالكفة

القارىءتجع"اننلمتحدر"فيادشل!حد"ان،واحدةوبكلمةياقولكمفماالقصمدةهذه(لراراكروماسرا.الامرفيلعل
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كم-...ولوعاتوانينوجوعيادموعوهات،وتوابيتهمومقابرهمابطالي..مرتنوتميتهمرتينالنكبة

ملسيل!ميتبعهكان"ماسينابعض".السيبهذهآتذاكمعجباكنهتاتيالشعبالكشرةبالمدينة"ذكرتني.راميابمرائيالقصةذكرتني

بعد،امسواسكتني.القراء..بابنائهاللهتلطف؟نلولااخرىنكبةعلىسنةعشرةاحدىبع!د.."اعوادناصفصافهاعلىعلقت

ورقاتهما،عهىالصباحيةقهوتيغليةمخطوظينقراءةمنمرغتانسنةعسرةاح!ىمروربعد"!نكبةغيرشيئانسمهالملماذا"فلسطين

...للقراءوبشرىنحس!انالفاضلة؟لكاتبة.نريدماذا.الميائسةالحزينةايقصةهذهنقرأ

فانيوالضعفوالتشا؟مو؟لحزنا!ساةادبعنالتخليالىثكوتاذاشعبناعئدالسياسيالوعيمنلناولكن!(لنكبةهولونقدرونعي

امحتم.الحياةوحبوالمتفا؟لوالمرحوالبهجةالقوة(دبالىادعومايسمحالنهوضعلىوتصميمناالطبيعيحقنامنولنا،نهضتناوقادة

مجلةلايةقراءتهاثناءوالقتامةالمتجهموجهيلبسانالقارىءعلى.بالرفيليقادبامايجعلهوبالتانيا"ساةادبالىالاصغاءبعدملنا

الزاهيه،ألالو(نذاالفكهالحيالضاحكا!دبان!الادبيةمجلاتنامنننشد-انالاحقوقناواستعادةالاوضاعلتصحيحشيءكلسنفعلبالطبع

المفروضالتز؟مهبسببوالاديبالكاتبعلىحرموكأنه،لهوجودلاذاك..!منكىحائطوننننارميابمراثيشبيهةمراثي

منعه.اوعليه.وقطاعناحيةكلفيالنشيج،اللوعةالبكاء،التجهم،الحزن

ارى."السنوبزم"مننوعاالمعاصرادبنافياناحسبواخيرالحالاتمعبرةكصور-ارتكازيةاقلمفرداتمؤخراعليناطلعتوقد

مشحدثةوكلماتصورعلىعينيوقعتكلما(لكلمةهذهلاستعمالميلابيكلمات.المعاصرينوشعرائئاكتابناالسنةعلىترددت-خاصةنفسية

تترددكم.(لكتابمنالمختارةالفئة!ستهلاكموضة.نشبهفاصبحتصورمهـزوزة...غثيان،قرف،عدمية،ضاع،تمزق،قلق:مثلمن

3"،بنا(قلامعلىو(لغثيانواللاشيءوالعدمو(لتهفالفاع!ةوما"خ.افكاروجبنوتشكيهانهزاميةمنطياتهافيمافحملالا،شيئا!.روضح

هبم-الكلماتهذهتعنيهااتي؟لحا!تحقا!يشعرونوهموشهرائنامكفيننجناوجوسصاوافترضناالغربعن(وبوسخهابريشهانقلناها)

بعينها!(لنوبرم.العريبةالىعنهاالمعبرةالكلماتبنقل

كعيرةاخرىهناتومن-(رهناتتلدبعصمن(دبنانحررلموما.الهامنسفيتعليقدونلفس!هالعددمن"-وداع))بقصةامرولن

وظل-وعدمضياعاقولانكدت-فراغف!بندورظللثا-اذ!هالم-اسيوطفييملالقاهرةمنوسافركلهندساتخرجشابعنالقصة

العالمية.الاد؟بموائدعلىالثقيلكالضبفادبناتنبهالبيتفيتحمثهذاومع-الشماليالقطبفيلااسبوط!في

اسرسه...0.001؟.!..........

!م!!ح!ص!!ه!!هه!مممممم!!ح،لعزيرهبالمعىلوديعهيومالعالله.دمروبعدءسمرءمبلماحه

بقإهمأالا.تراها!طليهق.ولذاكلهذا.ومافيالامر؟عواطفشس!تلتية

ه-.كدلكاليس،لكبهبرصو-ارادءللا؟لمحطهلحوالجميعبهـكع

إفحلود!منلاتنامفالام،الجميععلىمستحوذانوالارلىوالالىكلهميعولون

دكثمن"!ضة-كئورحصل"5!ينائمالمسافرالابنوبينكبيني)لايناموالاصلايناموالاخالهم

.(!جربنا.السفرلقد.همبالهعلىوليسالقطار

راقبتوقد.القصصيكالفنتقييمهفيا!ناساختلففنارأيتما(نيئ!بواابنائناعلىكانلونفعلوماذانقولماذا.المراهقالشعبعند

نفوسهمفيتثررو؟حدةقصة(ن.وصحفيينادباءمناصمقائيمعذلكاو..الجنوبيالقطباوافريقيافيالمجاهلاوالبحاراعماقالى.بوما

الىاخرويخفضهاالروائعمرتبةلأالىواحدفيرفعها،شتىمشاعراربعثلاثمسافة-القاهرةفيالمقيمةعائلتهعنالابنغربة!القمر

.قمخصالفريقيناندومااتيينكنتالمقارنةوبعد."أرضسابع"احر!يينألا.اراداتوسلبتجفوناوارقترموعااسالت-ساعات

لتلككشفاساسهامي؟لنقدوعملية،وظلاله؟ضواءهفنيعمللكلان!وتغنيهبرمتهشعباتقتلانفلسطينبنكبة

والظفكل.الاضواء:قال.هذ(منابسطلشيءسنواتمنذعربيشاعربكيلقد

حدالىتطبيقهافيتعتمد-مطلقةثابتةوهيالفنيةالقوانينانمحيافيبارقلاحكلمادمعيارسالعلي(فحتم

!ومن.النقاد(ختلافاىجاءتهناومن.الذاتيةالناقدنظرةعلىكبيرايكون!للجمالوتقديرهالساعراعجابعنتعبيراالدمعايكونقلنا

الي(لساماتثحدىالاسبدواعطاءالتحليل:هـ،رء،جا?.ايضاهناوجهارأيتاذاابكيولنمابكيتانا!والشوقللحبمقياساالعمع

والنقد.الكالببينتفصلصلكناغنينعم-اغني،(اسرخس)،ازهو،انفعل،اضحك:جميلا

(لذات.يخاطبكفن،القصةالىينظرونالقصةممندناقراءمعظمان.ابدا؟ابكي

كئلك.ليستالحقيقةفيوهيادبنافي.وعائثةعابثةثهـوبهفيتمشيصعلكةاليوم؟لبنافي

مطرجيع!لدةالسيدةاحكاماناقشاناودالهادئةالمناقشةخلكلومنخذ.الادباءنفوسقمرفيماتزالولكنها(لواقعفيمنهاتحررناهواسب

."بالثمنالنور"قصتيحول،(دريسابتسامةعنوجهكيفترلايائهاالىالفهامنواقر(هاالبيةمجلة-اي

مقيالساهـكاها!ط!!+السرداسلوبعنصرمنالناقمةاتخذتلقدومأسيوتجهماوعبوسا"مكانكلفيحزنا"تجدنظرراتجهكيفمابل

؟45!،للقصة(لداخيالبناءعناصرواغفلت،احكامهاعليهبنت.الركبتينالىبالد!عوتغرلى

*ه+!ككله!م!د!ولل!

الشخصيةورسمووضع،الاماكنواضاءةكنبتهاقصيرةقصصعلىتحتويليمخطوطةعلىيدكموقعتاياممنذ

القعيرةالقصةتؤلفمجتمعةالعناصرهذءكلان.الاقصوصيةالحركةاخرتهالذيالقصصيةالمجموعةعنو(ن.منهابعضاونشرتسنواتمنذ

تملكلا"القصةانتقولالناقدةان.منهاواحدعنصروليسراييفيالىالعرففيتيورغبةبفضول،وقرأتها."ماسينابعض"كان

وهذا"الفنيوا+لرالقاريءبينيربطالئياللاملحوظالدقيقالخيطجعثبينأشثرورحت.!ساةقصةكل.ثاتيةمرة"الادبيةذاقما"
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،زوا(انئبنريفنوئنار5"(دلامدحو!الخنهـالددعقوحود\)اصعح،لخاهـ"الذاتكفقالقصة
الىهيمطرو!ثراولاآدإلمحما.،كبيرحدالى.لمسجب(كولى..دييكىالحكم

(لتسا؟لى!الىيدفعناالحكم1وهذ.إ.واحاسيسهنعسة!وبال!أرمرت!طا

المكزير!منبقلم!..لا.."ذلكضنالكنتفتستطيعخاصةلمحاورةحمئاكهلى)):ايضا

5!و؟تنلاوقد،القاريءفيالمطلوبةالثرارة.ت!لأن.نستطيعكلأقصةان

اسنطاعو\آحرينقر؟ءفلعلوبعد..ذلكنفعلاناخرلىقسصةتستطيع

عنويكيتعف.الادبيةالفنوناصعبكايرخونيكادالقصةنقدان.0((بالتمنالنور))قمننيكياللاكلاحوكأالخي!ذلدوجود9.بتببموان

منالماضيدالعدورنت))كصمفحاتشهدته(لذيالكبيرالاخض!ف،دلد؟ييدمن

"الارابا(سيويبجنينتأتفلماجهضتالقصةككوةان)،ةاشناورةتقولىثم

انسانارأيتلقد.بعينيإلقصةفصولشهدتبانيالناورةولتثق
تأثربةاحاسيسالىالاغلبفييستفدالتن!عرمنقصيدةنقدان-....

وقد.معيناومسعفدونالبصرن1لمحمدالىيسأ!،بلاديمنعرب،

الشعرعلىدلكبعدمفهومهيطبقتمالقر?ةعدالناقدنجكونهـ*مماتنرة..-.

ئكا"قدمت!االتيالتبرير؟تهبم!تم.محنكنهاعورا!محلصاحاولت
ان".لكونيجبالناقدممه،برنجطلقالتيالنقطةان.نقدهالعدئد..و.......-3...-+

..*.."أمراليصبحدلكلمولان/كعيهل؟(لعكرهاجهأصيعيه3ءقنشا!لىه9

الىلمحالعفزلذاالمفنيالعملإكصنعفالنحرنلان،واضحةوفيغامضة
واكعا؟

نير4لسمبر((بالثمنالنور))قصةقراتلقد.محديةغرعملمةالننائج......--،.ء..

.....منتعدايكونانيكعيهلييالكاتب))أنعلىالناووهاو(دلي1

ولاحانسةستطرارات1فلا.السردوسلامةالفكرةقوةفهاواع!..!..3

......بةصالفئشرظهوداكميخدبثانالمهم.فنانايصبححىاجتماعيا

دالصور"،انسانيةلمساتخ!لالمنللحهادثةو.قديم!اديءسدبلقفز..الضرورةبالمغامرالافصوصةفيالحركةوجوداننعم."الرئمسبم

ا(صوصة!فيالمكنبرةللالواقرويتهعحد"الحاج))مخيلةالىت!دفع(لضي؟مالولاالئاقدةناقشتهاالتبمالافاص!صفيالشر!ذلدتوفرهلولكن

اندفعتبينمارأسهالىدذهفرفعالشيخعينيالالوانهذهواتععت"............

......هو-لععه1كتابهلمحص،الالارجم!ء،حاكيسمتروكايضاالامردلك(ى

لمسى""الملولةبالمبستهمالاطفالوحولهالعيديوم-صورتهمخلنه00.0.1..*......--

..3.لىهي،ماصوراتخلى!التيوائدصه.سحركصورحل!فىالواكعمي

لمسهالكانبلناقدمالقصةبدايةوفي.الفرحخلالمنالحزىلناتقدممشسكلةفتناولالناجةهذهعلىالحكمان.هـنجلت؟لحقب!ةفي

وراءالركسضا!تطاعتهنجعدمالحاجشعرمعندمااخرىانسانيةالا!موعةفي؟!حمرىةوو!ع،(لمصوروظقءاساسهامنالفتيالخلق

خطرتمرةوذات"المستوصفالى(للجوءالىواضطرربحهقلالض(مألا.الاساس!جهو!ةلان!!عنماالكتفئرخكنلامبهمةناجبة

شيء((الرصاصرعليهاطلقكمنيقفوجعلتهدماغه(خنرقتفكرةلن!تسة..؟للغةطويقعنالاتتأتىلالاظهارهاالوحيدةالوسيلةان

عندماالاالطميبالىللضونلاالهمالمعدمنعندحممعانامسهواقعى...*...ء..!...ء

........بعالممنهوعيدوى.مضاءءالعاريبدهنو(د(،صعيلهاحرىلمضعيله

.تلنالانسانيةلمستهخلالمنالكانبلناقالها.(لحالبهم.نسوء.والاماكنو؟لاخطصالحركاتمن

اختيارغمليةان.الناقدةتقولكماالفنعةمنعدمةغرفالقصةلداء...ا..لا...ء......
رليسببئص!عينبينلميؤرسشطيعلمحصمسالعرادرماالما

ماوبمق!ار.فنيةعمليةذاتهاحدفبمهيلمللقاريءوتقديمهالحادث"!ة+ل!ه+كل!(لمحكمةالعقدةذاتا!برةالقصةهما.(لقصم!من

مهمتها.وتؤديقصتهتنجح،الحاثتقديمفيالكاتبينجحو!صل!!لأن!8؟كا!ك!:ا!لمثةالعقدةذاتالقص!ةوالقصنة

الففراتر؟جعناولووالبرودةبالتصنعمليعةالقصةتقولان(لناقدةةنفياروص(!ورة!كنتف2مئيويى!،وخصايضهمميزاتهالمصنفينءن

حادثةوهيلبعرهالنهائيفقدهمشكلة"الطخ"يواجهعفرماالاخيوةلكلفاقدةالقصةان-النوعهذامنبالثمنالنوروقصة-؟لمنفلشة

اطلاقا.باردةغيرالقصةان"لناتبينوجد(ننا.نثيربانكفيلةمخيفة،عديدةبا-أءمليثة1،اا!صمئالنوعهذ(فينلاحظافنا.حرارة

غدا.لكيهننين2عينيهفيالضوءسيطفيءغدا.اعمىسيصبحونا"ا!ة!لىءأنفرورياولمجي.وشخصية،وحلت،وص!ف

سي!شنعى..ءليهبأسلا..طوفيدائمليلفيويعييشالصورتسودمنهاكليصبحانيمكنالتبم،المفتعلةوبالاحدإث،الفريةكابالمناقشات

عمنيهراوااذااكنرعطاءلهسيبذلونالفواجاتانبللا.بالعصاتمننليءلمبم"(لمغلقةالابواب"قصةفي(لامرهوكمابنفسه!مة

الضاحية.فيالحقر.كوخهالىراجعوهوصورته".."المنطفأتين.بالحيويةعندطذلقصة؟

اسغلتتصفعوعصاه.تا"لهايسير.فيمسريرشثوع(نالاولاديس!ألبرةقمة"بانمن(لنور"وصةن1القولفيالحقاملكلاانني

الثتارغارضفوقكالنملةيدبوهو..خائفةهادئةنقراتفيالشارعىلىحكمتقدعا!!قالسيدةلكن.بالقاريءحدأبعدالىمنعلقذلك

الرواغصان..والاغصان،وتعلووتجيءتروحالسنونوفوقهومنكااقولوا!ا-ايغييرصحآذا-بمالاضدام"بالثمبناكور":القصة

وابارزةالصورهذههل.."الخ..الزرقاء؟لسماءتناطح(لكبيرة!مةالقصةهذهغيرالأقدةقراتولو.؟كرادلةالىيحتاجذلكان

إ؟متعئتةانلتبينت"جذازة"وقصة"عشرالسابعالعام"و"(لانشوطة"

اخصىمرةالقصةتقرأاناليهاطلبتاذاالفاضلةالناقم!!رفي،كبارعربكتاببشهادةوذلككبيرحدالىمنوفرالقمع!ي؟لنفس

دمحته،سويبجعيناتتوستراها.خاصاحساسعئدهافسيتكون.ينبار!ونقاد

والتوثب.الحرإرةالظهورالى،كبيرةجهودالىتحتاجالادبيالذقدفي"م1الاعد"احكام(ن

.سطوربضعةماقصة((لسحق11يكفيوليس،بالغوتقص

ا!عزيرحسنة:سمبهر.هـلاخراموافرالفاضلةوللناقدة
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1!ض!با!فمثءفيالمخهما-!افسحئطعل!

و؟قلاقهم،الصحفيبئمكاتبء(ى-التكالبالىقالبدار،وادن.--

الوحي!ةالمبيلهوالننصرطالى،يومياا،ء،فهةالفنيةالاعمالبعشراتلخصءاايرثرصس!ى!خى

ملمجلههدوبينعمالهالصصرحمةعلىالادبيةمهاجلةالمرارفضىلنيصايترثداعمرلهوصوتلالجنوبى(لاقليم

ء...ذا..للادباءالشخصيةالمسائل
فماسيعهتلككالتوا..نشرهافياملوكله،المسودة(لاوراقمن

.؟هذهاو..هذهاو...هذهفيرأدكوانتهت،للادباءالعامالانحادفكرةعلىعقدناهاالتيالامالتبخرت

تقعديهولجان،تقوملجان،الصدفيوجودهاعقبتالتيالحماسفورة
الكاتب،ولمسئولية،الادبيلعمل9لحقيقةإلكاملالفهمانعدامان

ارلجانجهوداتاب*ةتعقداخرىلجانثم..تقررولجان،تدرسولجان
الممريع،؟لاتتاجانشوطةفيالشابالاديبتوقع،الكلمةومسئولية

بلاهتهصدقنا؟..ماذايحققولكي،وفى،"فبولذاكا-بات!أواذا..منيمتثاوبالىينتهيذلكوكل..السابقة

وكل..لثيئاعنهيعلمولا،ذلكيعرفلافهو..أجونجهفيا!غريزر،الىنرده(م،اللجاننؤديهااربالمجهوداتبثقمالىذلكنردفهل

إ..إوحذبيكنبهماينشرانمناههذهانالىنردهأم،وبرا!جانجيوكلها،تدورالتي7المناقشاتطبيعة

ءةدا؟هألى..نرده(م،والاتحادإت(للجانبجهودتحكللاالفكريةالاوبئه

الى!!عرفالتيالمفكزةالشبيبةهذهقلوبفي،هناهيالازمةآن

أالموجودةالازمةاننلاحظ(نيجب،قليلاالفكريالجونكشفولكي
..وكي!،تتوجهين

بقدر،المفكرينبقيةوبين،الرسميةبصورتهالاتحادبينهيلميست

عداوة-اخرىجهةمن-تحقق(لمقاهيفيالعائليةالجلسماتوهذهواتغبالجلر/كأوالكر؟هيةالئ!فسسوء..انفسهمالمفكرينبينهيما

عطهعلىالثناءالايسمعانيحبلااديبفكل،الادباءبينشديدةوضاص،وذاقد،وذاةءدوشاعرشاعركلبينبشعبشكلقوفرةلل!ات

نايعرفلاانهايضاويعني،النقديحرملاانهيعنيوذلك،الفنيانعنفضلا،وقصاصوناقدث!ماعركلبينمتوفرهوكما..وقصاص

وخار!،مثاليانهويزعم،هويستعطهالذيالبناءسوىآخربناءهناكيم-مكمنوكل،الاطلاقعلىموجودةغببروالنقديةالادبيةالانجاهات

اخرى؟بنية،وملاحظةالقراءةعنيمنعهجهلهانلاحظنأاذاطبيعيوذلكو؟ذنإ.إاحدمناحناحدولا،لنفسمهاتجاها-يخططانيريدبالقلم

خطأفينوقشفاذا..قليهاوينجحون،الاخرونالادباءيستخدمهاادجنيالرهمنبينهماوفا!قطيتجاللكمابحتةشخصيةفالمجالات

والتحقير...بالظربومنذرا،شعرهونافشاصائحاهب،معينةلثريحةيكب:مسبقامعرو!ةو؟رنناؤح.0موضوعيةمعاركمنبينهماممااكثر

صفوففيالجدي(لنقدلانعدامايضاراجعةالمرضيةالظاهرةوهذهالتحري،دانتيحإنبفي!يضعهآخرصغرلشاعرمقدمةصغرشاعر

اهميتمهمنومبالغكعرفلانتاج،ذلكفيعنرهمولهم،المشبابالنقادالمقد!لآهوبصر،نفسهونسيتواضعقدالمقدمالشاعرانيقالولئلا

اثنامامهمفليس،للغايةضئيلةجالانتهذاحصرعلىالنقادوقدراتثارثشاعرويتصدى..!فلانالكبيرالشاعربقلممقدمة:زاهيةبقلادة

ولوإ..(لمغربيةالجمالية(لنظرياتمناقشةاوالاتاج،هذاتجاهلالاو؟ومر!ة،العغرالثاعرمنالوقاح!هذهشاتما(لعانيألاذاعيبالبرنامج

اديبوكلاما..المناقشاتهذهمناستفدنالكنا،موحوداالانحاهكان-"
....سسص

؟إ..النقاشفائدةفما..لنفسهاتجاهايخططكدعلو!و،نس4ادفىيالاجوفاتسطحهذانتاؤجاذنهذه

الحيويللتيارخضوعهابتاثركانتاوروبافيالمكبيرةالادبيةالنيارات..الطينفيالاعواممنمئاتبضعطامحفكريمستوىايبارقاد

الفرديةالتياداتحمرعمليةالنقادعلىذلكسهلوفد،المجنمعفيصةفالرقي،ور؟!ةالداخلمنآءالادبيعانيهاالتيالتفاهةهذهواسباب

..ا!اثراوارتاعرول!بالذيالاملساروا-!اعهها.بعنيذلك!هعلوان،كثبراالاديبينتجانتحتمسريعا؟لوصولفي

كبرنالانناذلكوليس،بالمرةموجودةغرالفكرية!لتياراتعندنااماذلمكنشرولكن،ومنتجاور-ارسامطالعاغرفته!ينفسهيحبسان

عئهاندريلافنحن..والنظرياتالمثلهذهتجاوزنااو،ا!كأبعيةعلىالاخرينالادباءمعطوبلةوجلساتوولا"لمومصادقةتزلفايحتاجألالتإج

..وقوانينهانصوصهانجهلنزالوما،شيئااحدوهار..والجرائدالمجدلأتفيالادبيةالصفحاتعلىيثرفونلذين1

أزمأءضهااكيرنقادازمةهي،رأسياالازمةأنالمجازمواعتقاديالتناقضر؟لوان

نحو،الاخرقا!ردالاندفاعهذا"وقفونكيفيعرفوننقاد،مبدعينوفي(لمقاهيعلىبسرعةالادباءيمكتبهماالنشريستحقانتاجاهو

الرخيص،الانتاجهذ(يفربلونيهفوبعرفون،وفرديةذاتيةقآ!3كانواذ؟.؟.الادبيةالصعيفةاوالمجلةصاحبتشريفبانتظارالاندية

يقثرونكيفويعرفون،والاخلاقيئالجماليةقيهويحققون،ويصفونه4منعدمالثقافةالخلفيةانلاحظنااذا..باقانتاجاهو،للنشرمستحقا

العالمتحكمالتيالضخمةالاسماءعنالنظرصارفين،ذاتهالفنيالعمل.؟.(لمقاهيعلىالموميائيالجلوسهذامنبسبب،بالمرة

مسهمين،الشابالفنانبيد.بأخ!ونمخلصيننقاد..بهوتعبثالادبيومشواها،والمسرحياتالقصصوعشرات،تكتبالقصائدعشرات

...بلوثهالذيالعفنمنالطيبةالارضهذهتخليصؤيا،ديبلانوذلك..الابتدائيةلطلبةالانتاجيالمستنوىمنافلجميعا

فالنماذج،ونقوأونعينصركانيعنيوذلك،لثقافة1يحتاج1لابداعاحدهمانبل،كابا/قرأأنعلىاصحابهيجالىانمرةالفيفضل

تحرجلا،وتدوقاقراءةالقديمادفيملامحوحسبعرفتاتياايىدعة(ان!وار)للموسبقىوالاشنماعالكتب1ءةقرانواخلاصبصدقاعترف

تدورفهي،الصحراويالادبلذ!كوضعتالتيالحدودعنمطلقاإ!بليدتان
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1!ضبيالؤطرر-فىادور،ءفيا!ضاكل

..والالهامالكشفعبقريةالى،الركوناللافعل،جديداشيئاتحققانرلمونومراتاخرىمرةوتدور،وتدخا"حوله

دوبى،ملغربيطالغنيقالاعمالىحهوهمنئستفيدالتبعالئادرةالقلةاماالعربي!فالنثهيقبالئظرياتيسمونهماهضهتالتيالناقركوالنماذج

..وتنويواظلالاوامثع،تطورااطبرعربيفنفيالوحيهاملنا(ماونسقط..الازلبو(لنظرفمربئثسالؤندقالاعمالتئاكش،الننهيمق

بمون،الغربينؤلواانعليوماناظ،اعظيببلا؟هوالشبادنئوالنقاد..قثابوظالاثنينوملامح،السخخإفيواما..الاجئواهفي

الغربمنالمسعورهةنظريقنومالنقاهيطظأانيمنبعوطلك..ينقلوه؟نوهدبماؤراءقالثريهفي؟لاهربشطياعرهتالتيالمبهعانالنماذجاما

ذلد3وفي..ويطموهوهايمسظوهاانبهونالعبعبيقبالفنيظالاعمادإعلىؤعيوتعرفالمسقوليثنتعرفوالتي،اهبئافيالغويطالورئومفهي،وتمقلا

..اهئحالقهـلثدعينالقورئيناننعقمانويطؤي،والاخلاصالجببفومعئىانبواثو

المضزة،الاعمالبمضىباستثناء،طفلازالماالعربيالفنيفالعملعنكتةصفتالتيالاولىالمبدعةلثورة1وهي،الازيةباسوارنااطاحتا

.لرجىتومهما،الرقاديونأخره،الحياتةلطفوتهراجعةوطأ!تهعرفتالتيوالاخرى،بلمضم+ن(لشكلوارنباطالقصيدةوحدة

ت1عشربعدالافعالايكونلمنتائرهافانلغتناالىالغربيةالفنيةالأعمالى..الغربعنمنقوت!ننظربنانهما،؟لاديبمسئوليةوحمدت

بهونحى،فوهااستطهامهاديمطنالنقديظالنظرإياتاما،(لسنواتع(لاسهعماييالثرقهاترقوا:القودعالىيرقعناماهووحسبالتعصب

النظربفتقع،صقيرقنقطةالظبراللونيصلرفطماوانرئ..ترقبمتواماضدئاالىعجرناالظرأهوا.لنراوانتمصب،الارمم؟هبناالىو(نظروا

اذاوذلك،وتبعثرهفتحطمهالصغيرالمفنيالعملفوقالقورةالنقديةمنلىنطاالتطوربهزهاالتيالفكريةحياتنااشكالمنشكلكلفي

فنيفاعمالانواناهالحهيقةالنقهيقالنظرباتمن5الاتيايفيودظنانحمرئاننا..غربياغأوااناهقدقطكتبلنسئعرحينعلى،تبظبطواامطانية

الصقيرهالقنيقبأعمالناواتعوئاهااظابوافطيف،القرقهدووعظيمقعملاتإمستفربينالثربأالىنورع،علم(مر(لامركاناظا،مرئئانينويموين

.؟؟نسبها.)،(بربتبئنانعوهالىباننظالب،اهيوامرالامركانواظا،نظرواتهمن

همهبهرغأوالغنان،بالظقيراللننانيطالبعندنا(لنلداننلاحظوهططاإانجوقوا..الاهبيفوالتباراتعالئظشئات.نعرفهلا..الجمايأعلم

كلفبلللفنانمينانحتالىالنقدينزلانبدفلا..جدوىبدون..!موجودنجير..ابىخاءالموضوعيالنقد

؟..ماطايهقىإوطبمولمنيكنبلماطاحنحنءهامسفعربهقنصوصانعوفونكئغاتإا؟؟بفاتطالبونعوهقفأنع

يبعئاواثم،يرنههاانمنوماالمطقوائ،اليائمعلىيقةانوالناطدالمبديمباهـ"ولوبأسمااحإنىالذيبالحرحبثالنغهاوالجمايمعقنفي

وهما،الجديدةميانناخلقفييسهماوان،الف!يوضعنافيالشبابهذه،عننكفانلناليمكنعليهافاطلعوناالحضاريةوالانتربولوجيا

بعدهماثم،فساد؟الارضفيويعيثان،الرخيصخمرهمايشربانسا..كلهالعمرتخبئوهاولالحليهـااطلعونا..الغربترجمةالىالدعوة

إ..والتمائياأبالدنوائيإووظالبانلطقوه1يطقبانقلةأوبصراهط؟..هواسئظاهكماوقوالبهالقرسحنظروانممننؤيهلالماظا

مسئويةووعي،شيءكلقبلالمسؤوليةووعي،(لوعييكنلماذ؟بم!نلنقد1فروعمنفرعايوتحت،نكنبنقداي:بىقولوا..

طنييونطهاتععمدألاتأالاساسبنالهائئائ،اخبئلأمسئولاطاوقغبدإالقكر؟؟.ميبؤرانشب،ول

...يظورانمنواسطف،يهبئلناغأمنابتئهالعمدإههاوقةأ...للامبتئ(ظوراقظتنثاءالمحاولغلندإطر،المؤانبوغيهذا،بظيهلاالتعصؤبان

اهعاءومن،الاإياراتومن،وألانهيقالمظاهتنالدادمنلنطلدإ،واقن..إ!!أطير

..ونهصيأونعرسونبعلملنطبئأ..القبئورومن،العبقحئعةالمبهمإ(ولوما،انموظنأقنهناظاتمنربه،.الاهوبهنظبسقالىعهنااظ؟

لحويمغلقةحجرةايةالىاو،المكتباتالىولنعد،المظاهرةمنلنقللالقليلالعربيبالمعروضيقنعوالذي،اوروبيةلغةيعرفلاالذي

ممابال!رعنجنطورالطتإالعالمههاعنانن!بعلنعتئف،اقنيناومائلداثظبحوتنظلهأعنبسببيروروالذتب،النادرالمترفنموالمعروىب

..بأعننانحننطرفيمتمهحتىفيهالنتابةالقوىيستنفدالقطبهذاوبظل،وصغيروحيد

مظالضأإجمبالقاهتئة،القعغههمتئمنهوالخأباحأاثعراءمعظماتبظلثمنوألاحإمر..نهائيا

نايجب،وقديمهاحدشها،الغربيةالمنظوماتمنقدر؟يعرفئافاذا

افلبالاهمالذيالشاعرعنقللاجدلداانىوذجاشاعراييصبحدكيويهضميقرأ

دعتثفيالادانيلراللبسبب،الشبابلشعرائنابالنسبةذلكاستحالةعرفناواذا،سبقه

الاعلىالمانليهحهأتنالى(يرغنا،الراهنطبعبغربئونبوانتناعهموتانصيرهوظساهومن

القنونلرعاعق(لاعلىالماعلسانفعاءئانونمناللانيةالماهقفيجاءبحتئفيالاسئحمانممن؟و،لهوبالسابظينالئرببهمناربعارهمبلطت

يقتن:ماوالاع(بيلقتسيناولققيعتئثمالذتن(لمبهمئهووقانيهياإ!المترحإمطالغصلأمه

ائحطوميطوعىئالهظورئقاوبئاتايأووهبتنسيلأالمائلسوطوم("الانموههأوهها،بموهبئهغانعا،اظلاتناوستظيمهياولا،اوروبيتين

ببعض،بعضهـاالانووهههموتعبطوالاه(ربالطنوتعيبادينفيالعامقةغيمةمنرنعهانااتئرأ،والمحاولطعنرعالطعتعتنيمطلاتث،السمابلبمناسوا

الارتفاععلىويعمل،ايادينهذهفيلمينالعامتشجيعوسائلولبتكر!لذىالكاتبي9رلاتتبنىإلمجلةاتالىيشيرانالتحريريهم)*(

عنولبحث،والالابالفنونمجلاتفيالفكريالا!اجبمستوىوالقراءللادلاءفهالمناقثةمجالوتغسحكل،يقولتبعةوحدهعليهتقع

يستشعرونوالمفنونالاداباهلمناجبالتنشئةالىتؤدياقيالوسائل"ب1الاد"
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1!ضهمأفىالؤمف-فى!ما"فياا!قماكل

الاقيكلفيالصحيحالاربيالوجهيمثلوناصبحواحتىالابد(عطريق!لىويعملون،الفريالاتاجفيالقوميالطابعابرازالىالحاجة

هؤلاءفكل..والسكاكينيوالعجيليوالقبانيريشهابوامثالالسوريتسرانللامةيتيحمماالمواطنينبينالفنيوالذوقالثقافةفيالتقارب

المعاشية.واعمالهمبادبهممشغولونالصالوناتعنبعيدون.المميزالحضاريوطابعهابشخصيتهامحتفظة،التقدمطريقفيموحدة

اغفلتاهـوريالاقليمفي(لادابلرعايةالاعلىالمجلستألفوحين:انذلكسبيلفيالمجلتروعلى

...رجية؟لخفيموظفمثلافنزارواهيةبحججالماضية(لاسماءكلالانتاجنواحيفيالحاضرةنهضتهافيعهدالبلاداحتياجاتيتقصى-أ

العضوتعوبضدامماالاعلىالمجلسالىنقلهمنيمئعالذيماولكنثورية.بصفةويستعرضهاالبلادفيالانتاجهذاحالةويابعوالادبي،لفني

نامنوبدلا؟العامفيجنيه..6المتفرغونجبرجنيه..18المتفرغفيالحكوميةوفيالحكوميةالهي!تجهودعنالبياناتيجمع-ب

الادبيةالحياةعلىتشرف(لصنيهيالتدكلةالشابةالاسماءتلكتكون.ممارستهااوودراستهاوالغنونالاد؟بفيالبحثنواحي

ذلشككلمنبدلا..(لطالعةوبالاجيالفيها.نؤثردامتماوتشجعهاوتنسحيعها؟لجهودتلكتقويمفيلملدولةالعامةالسياسة-لأررس-ج

صوتاا!منسممعنعدفلمالانتاجعنقعدواادباءالادبيةالمقاديرقسطممنالسعياسةبهذهيتصلوما،فيهاالانتاجيةالكفايةبمستوىوالارتفاع

لوجدناالشعرلجنةنحللاناحببناولو.الرسميةالاحتفلاتفيالاالسياسةهذهتحقيقيلائمماويضع،ميزانياتاوقراراتاوتشريعات

الحديثة.الشعريةالحركةروحيؤلفونالذينهمعنهاالبعيدينان.والمشروعاتالخططمن

علىنكقياذ.جديدمنا"ساةتتكررحيتاللجانبقيةفيالامروكذلكونجرالحكويةللهيئاتوالادبيةالفنيةالجهودتشيطعلىيعمل-د

نفتقدالشعرلجنةففي،الادبيةالفعاليةمعدوميباشخاصالدواموتتمسى،الموحدةالقوميةالغايةنحومتكاملةتهد!بحيثالحكومية

امثالنفتقدالنثرلجنةوفي،متفرغينكأعضاءوالقبانيرنجتةارو.المجلسيرسمهاالتيوالمشروعاتوالخطط

منذصمتواالذينمنالكثيريننجدبيتمامصطفىوشاكرالعجيلينواحبممختلففيومعاييرهاالجودةمقايىتحديدعلىيعمل-!

.الاعوامغمراتعليهاتقوماننيالاسسوتوحيدوالادابالمفنونفيالفكريالاتاج

واتا،و؟لمواضعاتالقيمكلفوقالحقيقةولكنالمجميعنحشرمانناالجوائزهذءمنحيتولىكما،التشجيعيةوالجوائزوالاعاناتالمبسابقات

جز(ءتكريممنيستحقونماالماضيفيانتجواالذينكلينالاننثمنى."منحهاتولىالتيالحكوميةالهيئاتعىبالرأييشراووالاعانات

المنتجونمنهيستبعدان.الادبيلملمسرحنريدلاولكنناالسابقنشاطهمهيالاعلىالمجلسانشاءمنالغايةانالفقرةهذهدراسةمنويتبين

ملهمونعليهيشرفن1ينبغيامراتر؟ثوتطويرالشبانوجيهلانالخبرةبنويالاستعانةطريقعنوتوجيهه؟لفنيالنتاجتشجيعتنظيم

صلةو؟وثقالامةهوحعنتعبيراواعمقالعصرمعتفاعلااكثرمنتجون1!ءنوعلىالاعتماد*ولىبالدرجةيعنيوهذا،فنكلفيوالكظءة

مقبلةفهضةاجلمنوالتخطيطالمستقبلمعالتعاملان.بالناشئينوىنجتفنةنهضةوخلقواالتراثأغنوا؟لذينمنالفنوشيوخالمنتجين

المجلسانشيءالذيللمستقبلووعيوتجددحيميةالىيحتاجانامران.وامتهمعصرهمبتطورالتقاليدتطويرعلىالمقدرةلديهم

اكنرمنالشبانحماسةيرقتضيعملوهداوتشجيعهصيانتهاجلمنالاعلىالمصريألاقليمفيمفصلا؟مراليس،الصفوةهذهانتقاءامركانواذا

الشيوخ.حكمةيكفونومندوروالحكيموالعقادحسببنطهامثالالاعلامالشوامخاناذ

للادباءاتحاد(نثاءضرورةالعربيةالثقافةعاىقضلمنبمالهم7والنتالتنقيبمهمةالباحث

ولنهنيلالتنظيممرحلةفي..فنحنحائرونالشماليالاقليمفيالادباءمستمرقصلوانتاجتقنرلاوهمةدائمونشاطالعربيالفكرفيوماثر

مصونة،حقوقلهموليس،رابطةايةالادباءبينفليسذلكومع(لقوىبهـخلامر"ل!ب!وريالاقليمفيامثالهم(نتقاءفان،الزمنعلىقزايد

والمواضعاتالصالوناتاعتباراتمنتنجولابرمتهاالادبيةوالجمعياتالشامل"اثقا!ةفييوازيهممنلفقدانالتعقيدوشديد،الصعوبة

تمثيللنفسهاتدعيانتستطيعموسسةايةهناكوليس،الاجتمايمةالسوريالاقليمفيالمواهباكثران.المستمروالانثاجالمتناميةوالموهبة

و!كلاالريسيولفالدكتورجاءالماضيالعاموفي،الادباءاوالادباف-اععلىصاحبهاتعينانماقليلاتودفقاتفو(رة.انتفاضاتذات

الثائبفؤادالاستاذالفكرةهذءتنفيذعلىوعملللادباءاتحادتكوينالى!ور!رهالممتمنعهدالىينكصحتىالمجتمعمن"أديب"لقب

،الاتحادهذافثلفيسبباالادبيةالرؤابطواعتمادالسرعةوكانتوالصالوناتالمنتدياتطريقعنتأكيدمافييستمرلكنه..لصفة1هذء

.للاتحادمكبولاللادباءنادوجودعدم(يضاالفثكلاسبابءنوكاناوشعريةامسيةاوثقافيةمحاضرةكلفيمتفرجافتراءوالجمعيات

و(جراءالاقليمينادباء؟جماعجولواكراحاتاحاديسالانوتدورالادبيانتاجهبسببلادائماالاولىا،قاعديحتلوهو،ادبيةمناقشة

انثاءالىاولايحتاجتنفذهانلولابناءاقنراجوهو..بينهمتعارفالمنتجونأما..الاجتماعيةوجاهته؟ووظيفتهاوئروتهبسبببل

احدىتتبنىاناما،الاتحاداعضاءيدعىذل!وبتد،للادبر،ءاتحادوهم،الاجتماعية(لمظاهراتهذهكلعنمنعزلةقليلةفئةفهمالحقيقيون

والادعاءاتواللباقاتللاناقاتالجاليفسحذلكفانالمؤتمر(مرالجمتاتسبقهمبمنأكراثوقلةوصلابةبعزمدربهميشقونمكافحونشباناما

المجتمعانذلك.المسوريللاقببمالعجحالادجمطالو!تحجبلانبعيدينوظلواامتهمتطورعنوعبرواالطالعالجيلمعتجاوبو(كهولاو

الشهاداتحيملةوبينجهةمنالادباءبين(لتفريقبعدممتلىالادبيبأمثالالشبانفئةعلىنستشهدارويمكن.الم!جتمعاتهذهكلعن

.اخرىجهةمنالموظفينوكبار!ميوانطونتامرزكرياوالقصاصينالصوفيالباسطعبدالشاعر

صبحيالدينمجبيدمشقفىوساروااستقروا؟لذين(لكهولفئةاماطرابيشبم.جورجوالناقد
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..ل...**كه!*ك!******مهك!*!ه*كلي!ه*كيكلي**!كلىكلهى**كلههيكه4كي ظاهرهحاكلعلىيعدكانهلةالضاوالصشمةمنالنصيبهداحظ

بينبهاينالبىنالتيالمبادىءنشروفي،المقوميالوعيتنميةفيالكبيرة:*الج!زدتصر"موا.رىرسالة

رسالهاوالجمعيا!لل!واديارعلىالجرالراب!اءمىالمسووليربيالما!

بذلهالذيالكيبرالمجهودالىهناالاشارةمنبدلاانهعلى.المواطنين
9****!عهيكثههيأء6*!هي"3*3،كلي*

باديس،بنالحميدمحبدالشيخالمرحومالجزائرميالعربيةاليقظةرسول

برباطهمالجزائريرن-يحتفظانسبيلفيطا!هالمصلحهذاعملفقد-الثورةقبل-الجزائرفيالعربيالمجتمععلىتلقىسريعةنظرةان

.ومصيرامافي،ولغةديناواحدةكلمةعلى.!مهمالذيارشسوهـا،اختناقمنالمجتمعهدأيعبشهمامدئللناظرلتيرهـئقىكافي

؟لجمعياتوتكوينالنواديخشبسعلىواتباعهتلاميذءمشجعاولمهـانالمقالهذاشأنمنوليس.الفرنسيالاحتلالظلفيحرمانمنيعازيه

خىالشعبافرادمنالمختلفةالطبقاتوتضمالشباباليهاتجمعالتي!تيراتيوالاهداف،لالإلاصخل!االيالاوض!اعجميعبحصىن1

اجتماعاتها.بعض(.لشرفيقويحضررئاستهاويتولىبئفسه،كانيفتتحهاانهعاملبانالقولىمنبدا.بجدلاحالايةءلىو.)3:ت.ذلكوراءمن،ليها

النوادي؟ولافهئاك،والنواديالجمعياتمننوعينبينالتؤقةويجبحبرممداليهااستدالتيالعواملأهمم!انبها-3انبشتى-التزرقة

،روهدءمشربهاكاناياالجزائريةالوطنيةللجركةالتابعةوالجمعياتالجز(ئريبنبينتوصداتيالكبرىالكوامل،درس،(لجز(ئرلةالنفسب"

نجئرفاتيوالجمعياتالنوادىثانياوهناك،الجزائريينبجهودانشئتفىفحاربهبالدينوهلةاولمنانجرأفقد.!واءكاهـةعاىوتجمعه!

منومؤيديهاتباعهبواسطةواما،مباشرةاماالاح!لويديرهاعليها(للغةحاربثم،التق!دميةومبادئه(رالاصدجالهووي(المةث!صةامحنه

فتختلف-الخطةاما:وخطةرسالةالنوعينولكلا.اررهما!جزائريمبنالعربفالمدارسإجالقضاء؟همهاكلن؟لتيالوسائلبشتى؟لعربية

واما.و؟لمعنويةالماديةالامكانياتوبحسبوالظروفالمزمنبحسبالفرقةرثالىتر!بخيثةئفسيةحرببتدأفي1ثم.إلعربيوالترات

جهةمنالسياسيوالثقافيالاجتماعيالوع!بتحقيقفهيالرسالة.كانايرئماالعربيالانساىوفيالمستقبلوفيالقيمفيو(لثك

الاميىنيةبالكلماتاعصابهوتخديرالشعبكلمةتفتيتوهي،الوطنيينتكارمقاطعاتمجموعةاللاانسانيالجهازهذابفضللجز!لر1واصبحت

لايعرفشعببهيغزمماشاكلهاوما-للبعض-السخيةوالعطاء؟تبالنسبةالجامدالماضيعلىتعيثى،واح!باساوفكر؟تجارةمنفصلةمحون

معانيهااوالقاموسيةمدلولالهاالاوالثقافةوالحضارةالرماهيةلكلمات؟لجديد.الجيلالىبالنسبةا(يتورالحاضرعلىوتعيشالمقديبم،الجيلالى

السحيقة.ارإريخيةالقرناوائل1لاصلاحيةوالوطئيةأكهـاءاتءلىالجزائراستيقظتومنذ

لعلا،ختلفة،بوسا!للهاالعفنةالروالسبهذهمنالتخلصتحاولوهي2لحالي
الوطنيةالحركةتاريخمننقطةاولنذكرانالاموراصعبمنو

الوطنيةللحركاتانالتواءاوانتكاسدونفيهسارتخطواولبرسالةالمتعدرةوجمعياتهاوئواديهااهاورجاوصحافتهاكلرارسهافقامت

تكونوقد،متشعبتاريخيمفترقمنفكونقداحتماليةبيةعوما،المقلالدولكل،عئوانم،نلكلكانوقد،آلصددهذايخى!كبرة

...001015ء...مصلمفاتعا!القضاءفيتتفقكاىظجميعاومنها،شعارمنظمةولكل
حاصرامامالعسناويجدلضحمبهيهـلهلماصيتنسيناهاللهظمرهمن

انهوكما،نأملاونتوقعكناعماالاختلافكلووافالمغرصة،كدعا،هدمتهالذياروخمعآلنفسر،البناءاعادةومراولةالماضي

الوطنيةللحركةبدايةتحديدعليناالصعبمن.الثعبآقرادسنو(لسياسىالثقافىالوعىونشرالثقةاعادةومحاولة

بالجزائرانشئتجمصظلاولبالتدفيقنورخانكغلكعلينا!بدرجةحسبذ!تكماآكأافتقدالتوبحبةوسائلانفثولا

نقولاننستطيعقانناالمزدوجةالصعوبةهذهومع.بهاظهرشادواولو-الصجفةللمدرسةلع9يلاالفضل!كان..بالحاجةوارعشعورلشطور2

الحركةبسيرالارتباطاشدمرتبطاكانوالنواديالجمعياتانشاءانالسباسةصميممنموضوع!9!،هناكهنا-اقى،الضول!ةضروالمر

بدايةلهذكرناانسبققدنفسه(لنشاظوهذا،ونشاطهاالوطنية؟لمحاضرةاسلوبوتطور،لمدرسهلا1والهصحبفة-تطورتثم،الثقاؤة(م

لمتكنالجزائريةالوطنيةالحركةاناذ،القرنهذامطلعوهياحتماليةالحزاهلريا!تممعلىالجدةكل-جد-لداخرصهـشر!ءوو،و-الخط!ة

الحديثكانالقرنهذامطلعففي.عناصرهابعفىفيالابالطفرةتؤمنالجامدالماضر،ءلي،يعيمثم!امثلهمحتممالر،لالنسبةالافىدةما،لهمةر

وعن،الجزائريينعلىفرنسافرضتهاالتيالجنديةوعنالسياسةعن4وفعئى..*خرالبعضر،فهـ(المبتورآلحاضروعا،،،قلالهط،ر!ففهـ/

تركيامصيروعن،خالديلاميرحركةوعنونتائجهاالاذلىالحربجممياتمناساوماؤوادمن،ءاشيما:المفمدارحد؟دإ"1131(3لهزا

صدىيجدمايزالالسطشيوصيتهاالدينيسلطانهاكائاذ-بالذاتحممعاتتعاونحثالصحبفةوالمصر!لااتثمر،له1أز.جإحما!ءهإ.ء("لضا؟

نجدوالسياسيةيلاجتماعيةألاحاسشيهذ.جانبوالى-الجزائرلمحيا!قةبالحرلةالالمانقوامهالجؤ؟فر!ر،!اءل!اكلمرةهمخى(3،ءل!،

اتيالدمموةتلكوهما،تاثيراو(شد؟عمقلعلهااخرنوعمئاحاسيس.*هـة-ا،بم4أ"-ةص

و(لىوالثقافيةالعلميةاليقظةالىال!دمموة:باديسابنلشيخ4بها!وسلالا،كل.اال!هـ،!العنمرهذاخاقىفصمالفضا،(نس!انارلدولست

.القويكيانهلههربي3جزائركطمجتمعوبناءالتعليمون!ثرالمدارسانشاءةكسرهئةاوباسمهحزب؟ولذاتماشخصةالهـ،ل!اق(ل-ةالهق!

الحاجة-حالكلمتناقضيئعلىلايبدوانا،لذين*تجاهينرافقهذينوقدكانتسواءوطنةمنظمةكل؟ناعترلى،لافى-نمال!ةصغ!ا!

منواشناههاالنخبةاليهاتجمعمتدياتوالىالاجتماعاتامحنالىكاز،ومهد،.هـانا،هذأفر،بئصي!هالف،ر!تثد،حزيبةرء؟م3:!لا
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الؤطرر؟!!لض!أفىا!ما-فى!قثماعلمل

النادي)ىنتلمسانوفي.اتاخرةالعاراتومحاربةألاميةومكافحةواستغلالللشعبالداخليالتنظيغعلىتاروخلاياوالىالجزائرابناء

الاصلاحيةللدعوةمجلامعاوكانا(الشبيبةنادي)و(الاسلاميوالايتامالفقراءكمساعدةخيريةاكانتسواءالمجديةالاعمالفيطاقاته

كانالذي3691(الارشادنادكي.)كانسطيفوفي.؟لوطنيوالانبعاث.الوطنيوالتراثالعاداتوهـحياءالمدارسئنشاءثقافيةكانتام

الشباسةايضهيخدمالناديهداوكان.عباسفرحاتالسيديراسهالنظامعلىانسىءناداولبالعاصمة(الترفينادك!أيكونانوعسى

نادي)لعاءصمة1وفي(الاخوةنادي)شرشالفيثم..معاوألاصلاحبدوريسهمماجعلهالادارةوحسنوالافساعالنظاممن.لهوكانالحديث

تبسةونجاديبه-شهونادي(باديسابننادي)قسنطينةوفي(الشبيبةمنذالوطنيةالحركةاحتضنفقد،الحديثالجزائرتاريخفيؤعد

مدبنةكلهيكانتالنواديهؤهالى.ودالاضافة...قنزاتوناليمنك!يرعنهوانيثقتالهامةالمؤتمراتفيهعقدلتحيث2591سنة

االنربةؤجم!دورهاتؤديالجزائر،كأللكشافةتابعةاخرىنوادكيبرةوقرية.البصانر.ومشروع،الاسلاميوالمؤتمر،العلماءكجمعيةالوطنيةالافكار

هادفة.وطنيةشعاراتتحتوكان،والمثقفينلعلماء1وجمهورالسياسيينملتقىكانذلكجانبوالى

(وقاتفيتستغلكالتاختلافهاعلى؟لئواديهذهانالملاحظوءنالر(ئعةوالقصالدالحماسية؟لخطبفيتلقىوالشعراءللادباءمعابة

ءحلية(لسيالىةالازماتوبعضتالانتخابوايامكرمضانللارشادمعينةاعلمىاها1مستووفي،احياناالشعبيمستوآهافيالهامةوالابحاث

حفهـمسة.ر!موفىاصحابهاكانالنواديتلكواغلب.خارجبةامكانتصببتهموذاعفيهلمعواالذينو؟لادباءالشعراءومنم(خرىاجانرحا

التى؟لتمثيليةالفرقبتأيفبقومونكالوافقد،العربيللادبجليلةو؟لبدويو(لسنوسيوالزاهريوبوكوشهوالعموديالعيدمحمد:منه

م!الي!يجممونوكانو؟.موضوعةاومترجمة2العربيةالرواراتتمثل:يخاطبهالصيدمحمرالشاعرفيهقالوقد...اليقظانوابو

المختمنوالاساتذةو(لصحفبينكالشعراءالادبحقلفيالعاملهالعناعرالحكمفيسكورردتالوب؟هبساحتكصفت

واتجاها.موضوعاتختلفودراساتابحاةلا؟قونجثلصمم9يجلوعاوسمعتالعمىمايجلوفرأيت

نجير،وتصا!اتأسيسهابدايةتحديدايضاالصعبفمنالجمعياتا!ا؟مممنوأنعمبه؟ستجيرظلدودخلت

وبالخموصاتكوبنفي؟لنو(ديسبقتقدبانهانزعمانأمكاننافيانهالقلموميدانبه؟للسانميدانواتيت

ضخمة.وطنيةرسالةتحملكانتوالتي،اليهااشرنا.؟لتيالنواديتلدنسئطينة(بايصالحنادي)المملفي(الترقينادي)سبقوفد

قدممايفيدناعلىحصلنافقدايدينابينالتيالمراجعورلةورغموابواوواويالقادرعبدامثالالمافيالجيلمنالشيوخيؤمهكانالذي

الشيخ(الجزائريالتقويم)صاحبفهذا،المجزألريةالجمعيإتعهدوهو-اروهوببنالموددالاديبالشيخوكان.الحفن!يالقاسم

13!اسنةالمطبوعكتابهمنالثانيةالسنةفيينشركحولمحمودفيالمحاضراتوبعضدومسامراتهاشعارهفيهيلقي-له؟لمؤسسيناحد

بجانبهاوفيكر،والمتوؤيقيةالرشيدية:(لجمعيتينمخكلافءصورةالجديدةالثهضةيجارييكنلمالناديهذ(انغير.والتصولىالاصلاج

قدماءمنمؤلفة(لاولىوالجمعية.منهماكلتولاهاالتيالاعمالاهم.الشعبيةالقافلةعنفتخلف

مجلرؤيضمها،ارعلومنشربقصدوالعربيةالفرنسيةالمدارستلاميذسماالجزائر"نعهفيكيرةفوادالترفيناديبعدو(ننسرت

اتوفيقيةا،لجمعيةاما.محليةو(علاحيةادبيةباعمالتقوموهيمختارلاتجدفكنت.لألعمالرأياجتذاب-علىوتنافسها!حزابكلوينبعد

منذتألفتعلميةادبيةخيريةتهذيبيةوديةجمعيةانهاعنهافيقولوؤلشبابالشيوخيرتاثماالنزعاتمتعددةنواداونادمنخاليةمدينة

منمجلسهاويتالف،التهابيابنالدكتوررئاسنتهاتولىوقد،سنو(توالثقافيةالتجارية(لشؤونفييتناقشون،المصلحينوا!عداءالمصلحون

.الالعابوبعضوالرياضيات(لعربيةاللغةبتدريستقوموهي،عضوا12اعلماءجعيةلدىكان؟نهالابر(هيعيالشيخقالوقد.و(لسياسية

السلطةالىتنتميانالجمعيتينهاتينانبسهؤلةنفهمانونستطيعهذاومثل.اتباعهاوتضمرسالتهاتحملنادياسبعينمناكمروحدما

تعلقمقد؟ررأتوقد-السلطةولعل.منهابوحيوتعملانالحاكمة..البيانوحزبالشعبحزبنو(ديفييقال

نادي)و3291(لملنهضةنادي)يوجدكانالبليدةمدينةففي

الاولوفي.وبسمرونيخطبونوالقادةالادباءءيغشاهما391ع(التقدم

الامريكىفيالمهجرالعربىالشعر:طويلةقيدةش!يدمحمديتول

و*حد(لىالاذانلكوعنتملبياد!وتبهللخطيبقل

فني!ةدراسةصفاقوما؟هااليكمصغوبيرهامحتويك((لبليدة)نادي

برالىفهوالخضر(ءبهواصعداريكةفهوالغبرامبهفوخ

بكلم:التقممنديفيوقو

ديبوديعيخمىالبببقةنثىءبوكهفيقلىالعروبةصوتبهمنار

ضيغماثرضيغماتباعاعليهواقبلوافانزلوممنيعوغيل

لبنلأديغرلثى.03السعرعبدالشيخيراسهالني3691(العملنالي)سكنيهـتمدينةوفي

والسبلماسة*الادبنحوكبيرةبرسالةيقومكانوؤد،بادسربنالحميد

لا"



9!رريىالؤطررلمحأفىالقصماا!لضاكل

وىن(للموشب!نيالمزهرجهصية)قسستالمدينةنفسوفي.للتمثيل،يخاكلرهمبدآالذيالشعورومقدار،ول!شهمبميرائهمالجزائريين

وط-فةموسيق-ةجمعيةوهي،حوحورضااحمدالاديبالفنانمديرهاحينلعل!ا-ومستنكرةمضقدةمكانكلفيترتفعراحتاتيوالهمسات

انوسيقىشبماولاعصورهاكافةفيالمربيةالموسبقىخدمةمهمتهااللضينالجمبينهاتينتكوبنعلىوعملدعأمنالى(وعزتذلدرأت

هاظالمختلفةالجمعاتهذهبينالرابطكانوقد.والمغربيةالاندلشة.الاقلعاىالظاهرفيالجزائريينلخيرتعملان

الحالكة.الامهفيالحزائرىالشع!لهاتغذىالتيالروحةالمتعةتلك..
............جمعيه)المجزالرفيظهرتالتيالكبيرةالوطنيةالجمعياتومن

محسةكفرةاخرىتمثيليةوجمعياتفرقىتوجد.ماذكلناجانبوالىاروبدع!(شيخبرئاسة3191سنكأرسميااعلنت(كي(العلماء

الحقوفى.العرلىللتمثكلفضلاءالطاهروفرقةتاررىواسنالدلن...ع
............لالهاالداك،الجزايرفيهائلصدىلظهودهاكاروقد،بدر-!بن

والنوادىالحمصاتعندفقةاحصائعةوضعذكرنالمانردلماننا
..........مخاوفثار1و،ناحية!نالاحتلالىس(طةارءجشعاراتحملكانت

صتى!ظرىءع:اتاعطاعهوالكلمةهدهمنمازريدءوكل.المخ!فةووت،اخرى!اب"ءن(ولفياد!لإ:9ء1منوالجامدبنالرجعيببئ

الا!لاحىالعملىلوا!1والفكريالنشاطمجالاتعنعامةفرةلدير"تكوىوالدينالعريةالقومبةعنالدماعهواووالاكلامأرمروبةهوالشعار

ب!ا.القوميةاليقظةبدإبةمدوبالذات،الثورةقبل(لجزائرفيالامراولفيالجمهيةهدهلاقتوقد.الاولىسماص؟"كبىالاللاكلى

..011اتباعهاوكثرفكرتهاماتوطدتلرعانولكندةتندجومضالقاتمعاناة
اللهسعدلداسمبو

جمعياتالاولالفرع:فرعببنالىالبامية(لجمعيات!سمانوبمكئ

--حح!حمحم---*----ص---ص-*-ء--ححح!-فدمجمعياتانتانيوالفرع.البرواعمالوقيالثقولشرللاصلاح

مسنالاغلبيةتكونانالجز(ئرفي(لوضعحتموؤد.والفنونالاداب

وبدنيااخلاقياالشعبنجدةالىملحةكانتالحاجةاناذالاولالفرع

ضذرحمكجافكرةراجتهناوءن.والوجدانالذوقفي(لنجدة؟لىحابخهمن؟كثر

!ل..إلاهلةالمدناهمفيكبيرعدد9يألفمنها،الخيرية؟لجمعياتالاملاحية

:-.التى(الخيريةالجمعية)وبالعاصمة(الشبيبةجمعية)دلكومن

:::سد..-+-!ةأربأ:العيدمحمدالاجتماعيالمشاعرفيهايقول

-.+ث::::..5والشيعاالاحزاببهانلمكبرووجامعةامناحرمالنادامت

طمعاولالاخوفاارلهجانبفييكلوهاظلحزبتحتحيرية

.بل

يرسممئئ!3ثاص!ثزهـسرعصيرر!ابصاقترعاواتلخهر1اقترءوباسمهامحتفلاكالدوحاتالتفاسوهاءلى

صو!ضءعنرمح!("!غيمض!لمحص!زيس!جمزائر:نفسهاثاعرفيهاقالوقد،ايغابالعاصمة(الخيريةدار)ذلكومن

،لهزآ!ثمررجمصهـ!رس!ف7!هلمحفاياداربالخيراتالناسعلىفيضياخيإرللخيراتشادكيادار

جم!ياما!هـنسىفيازوفرر!ء!ىا-اوكارالطيرفراختعونكمااصبيتهاليومصنتالجزائربثمرى

ض!صرهـ.ئحسعىاف!لمجإثرعزي!بالرغم،ضيقائنالمجالىانءنفبالرغمالفنيةالادبيةالجمعياتاما

يام!!س!جمصيهر-!ى!-خصتتنقاناستطاعتفانهااقلاءكانواوالفنونللادابالمتذوقينانمن

!!ص!عهفي!ت
.--1..الرسانةنفسيتؤديالاخرىز،فتباحداهاالحظماكباواذا،طريقها

رر!ص!اث!جم!كرحاي!ولكنالجزائرفيرائجةسوقاوجدقدالادبباننزعمان.نشنطيعولا

لص!ار!!مصثهبرسءهـ1صفىر1سمنهتقدما-لتيالصحافةتلكفيجاكانانهنقولانباستالاعتنا

ولقىورحصهـصورسصعر!م!سئرممحعرصصكناديالمختصةالجمعي!اتحم1تزالتيالنواديتلكوفي،الرائعةالنفحات

2!ر!هص!!!ص!هى،طرراعر!دى.بصددطنحنالتيالصغيرةالجمعياتهذهفيثم.وغيرهالترفي
.---برئاسةوهرانفي(ألادباحوان)جمعيةتألفت3691سنةففي

سطيففيتأسستالسنةنفسىوكي،الزاهريسعيدمحمدالثاعر

0،101!--ءقشطينةمدينةوفي،المعربيالتمثيلفنلاحياء(؟ل!سادةجمعية)

برنسصنغ-هـص!رر1بنغ.03-؟..النجارمحمدالفنانالعامكانبهاكانالي!الفنمحبيجمعية)تاسست

عربي!ةروايةباحسنيسهملمنمختلفةجو(ئزالح!يةهذهوضعتوقد
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1!ض!با!فمثءفيالمخهما-!افسحئطعل!

و؟قلاقهم،الصحفيبئمكاتبء(ى-التكالبالىقالبدار،وادن.--

الوحي!ةالمبيلهوالننصرطالى،يومياا،ء،فهةالفنيةالاعمالبعشراتلخصءاايرثرصس!ى!خى

ملمجلههدوبينعمالهالصصرحمةعلىالادبيةمهاجلةالمرارفضىلنيصايترثداعمرلهوصوتلالجنوبى(لاقليم

ء...ذا..للادباءالشخصيةالمسائل
فماسيعهتلككالتوا..نشرهافياملوكله،المسودة(لاوراقمن

.؟هذهاو..هذهاو...هذهفيرأدكوانتهت،للادباءالعامالانحادفكرةعلىعقدناهاالتيالامالتبخرت

تقعديهولجان،تقوملجان،الصدفيوجودهاعقبتالتيالحماسفورة
الكاتب،ولمسئولية،الادبيلعمل9لحقيقةإلكاملالفهمانعدامان

ارلجانجهوداتاب*ةتعقداخرىلجانثم..تقررولجان،تدرسولجان
الممريع،؟لاتتاجانشوطةفيالشابالاديبتوقع،الكلمةومسئولية

بلاهتهصدقنا؟..ماذايحققولكي،وفى،"فبولذاكا-بات!أواذا..منيمتثاوبالىينتهيذلكوكل..السابقة

وكل..لثيئاعنهيعلمولا،ذلكيعرفلافهو..أجونجهفيا!غريزر،الىنرده(م،اللجاننؤديهااربالمجهوداتبثقمالىذلكنردفهل

إ..إوحذبيكنبهماينشرانمناههذهانالىنردهأم،وبرا!جانجيوكلها،تدورالتي7المناقشاتطبيعة

ءةدا؟هألى..نرده(م،والاتحادإت(للجانبجهودتحكللاالفكريةالاوبئه

الى!!عرفالتيالمفكزةالشبيبةهذهقلوبفي،هناهيالازمةآن

أالموجودةالازمةاننلاحظ(نيجب،قليلاالفكريالجونكشفولكي
..وكي!،تتوجهين

بقدر،المفكرينبقيةوبين،الرسميةبصورتهالاتحادبينهيلميست

عداوة-اخرىجهةمن-تحقق(لمقاهيفيالعائليةالجلسماتوهذهواتغبالجلر/كأوالكر؟هيةالئ!فسسوء..انفسهمالمفكرينبينهيما

عطهعلىالثناءالايسمعانيحبلااديبفكل،الادباءبينشديدةوضاص،وذاقد،وذاةءدوشاعرشاعركلبينبشعبشكلقوفرةلل!ات

نايعرفلاانهايضاويعني،النقديحرملاانهيعنيوذلك،الفنيانعنفضلا،وقصاصوناقدث!ماعركلبينمتوفرهوكما..وقصاص

وخار!،مثاليانهويزعم،هويستعطهالذيالبناءسوىآخربناءهناكيم-مكمنوكل،الاطلاقعلىموجودةغببروالنقديةالادبيةالانجاهات

اخرى؟بنية،وملاحظةالقراءةعنيمنعهجهلهانلاحظنأاذاطبيعيوذلكو؟ذنإ.إاحدمناحناحدولا،لنفسمهاتجاها-يخططانيريدبالقلم

خطأفينوقشفاذا..قليهاوينجحون،الاخرونالادباءيستخدمهاادجنيالرهمنبينهماوفا!قطيتجاللكمابحتةشخصيةفالمجالات

والتحقير...بالظربومنذرا،شعرهونافشاصائحاهب،معينةلثريحةيكب:مسبقامعرو!ةو؟رنناؤح.0موضوعيةمعاركمنبينهماممااكثر

صفوففيالجدي(لنقدلانعدامايضاراجعةالمرضيةالظاهرةوهذهالتحري،دانتيحإنبفي!يضعهآخرصغرلشاعرمقدمةصغرشاعر

اهميتمهمنومبالغكعرفلانتاج،ذلكفيعنرهمولهم،المشبابالنقادالمقد!لآهوبصر،نفسهونسيتواضعقدالمقدمالشاعرانيقالولئلا

اثنامامهمفليس،للغايةضئيلةجالانتهذاحصرعلىالنقادوقدراتثارثشاعرويتصدى..!فلانالكبيرالشاعربقلممقدمة:زاهيةبقلادة

ولوإ..(لمغربيةالجمالية(لنظرياتمناقشةاوالاتاج،هذاتجاهلالاو؟ومر!ة،العغرالثاعرمنالوقاح!هذهشاتما(لعانيألاذاعيبالبرنامج

اديبوكلاما..المناقشاتهذهمناستفدنالكنا،موحوداالانحاهكان-"
....سسص

؟إ..النقاشفائدةفما..لنفسهاتجاهايخططكدعلو!و،نس4ادفىيالاجوفاتسطحهذانتاؤجاذنهذه

الحيويللتيارخضوعهابتاثركانتاوروبافيالمكبيرةالادبيةالنيارات..الطينفيالاعواممنمئاتبضعطامحفكريمستوىايبارقاد

الفرديةالتياداتحمرعمليةالنقادعلىذلكسهلوفد،المجنمعفيصةفالرقي،ور؟!ةالداخلمنآءالادبيعانيهاالتيالتفاهةهذهواسباب

..ا!اثراوارتاعرول!بالذيالاملساروا-!اعهها.بعنيذلك!هعلوان،كثبراالاديبينتجانتحتمسريعا؟لوصولفي

كبرنالانناذلكوليس،بالمرةموجودةغرالفكرية!لتياراتعندنااماذلمكنشرولكن،ومنتجاور-ارسامطالعاغرفته!ينفسهيحبسان

عئهاندريلافنحن..والنظرياتالمثلهذهتجاوزنااو،ا!كأبعيةعلىالاخرينالادباءمعطوبلةوجلساتوولا"لمومصادقةتزلفايحتاجألالتإج

..وقوانينهانصوصهانجهلنزالوما،شيئااحدوهار..والجرائدالمجدلأتفيالادبيةالصفحاتعلىيثرفونلذين1

أزمأءضهااكيرنقادازمةهي،رأسياالازمةأنالمجازمواعتقاديالتناقضر؟لوان

نحو،الاخرقا!ردالاندفاعهذا"وقفونكيفيعرفوننقاد،مبدعينوفي(لمقاهيعلىبسرعةالادباءيمكتبهماالنشريستحقانتاجاهو

الرخيص،الانتاجهذ(يفربلونيهفوبعرفون،وفرديةذاتيةقآ!3كانواذ؟.؟.الادبيةالصعيفةاوالمجلةصاحبتشريفبانتظارالاندية

يقثرونكيفويعرفون،والاخلاقيئالجماليةقيهويحققون،ويصفونه4منعدمالثقافةالخلفيةانلاحظنااذا..باقانتاجاهو،للنشرمستحقا

العالمتحكمالتيالضخمةالاسماءعنالنظرصارفين،ذاتهالفنيالعمل.؟.(لمقاهيعلىالموميائيالجلوسهذامنبسبب،بالمرة

مسهمين،الشابالفنانبيد.بأخ!ونمخلصيننقاد..بهوتعبثالادبيومشواها،والمسرحياتالقصصوعشرات،تكتبالقصائدعشرات

...بلوثهالذيالعفنمنالطيبةالارضهذهتخليصؤيا،ديبلانوذلك..الابتدائيةلطلبةالانتاجيالمستنوىمنافلجميعا

فالنماذج،ونقوأونعينصركانيعنيوذلك،لثقافة1يحتاج1لابداعاحدهمانبل،كابا/قرأأنعلىاصحابهيجالىانمرةالفيفضل

تحرجلا،وتدوقاقراءةالقديمادفيملامحوحسبعرفتاتياايىدعة(ان!وار)للموسبقىوالاشنماعالكتب1ءةقرانواخلاصبصدقاعترف

تدورفهي،الصحراويالادبلذ!كوضعتالتيالحدودعنمطلقاإ!بليدتان
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1!ضبيالؤطرر-فىادور،ءفيا!ضاكل

..والالهامالكشفعبقريةالى،الركوناللافعل،جديداشيئاتحققانرلمونومراتاخرىمرةوتدور،وتدخا"حوله

دوبى،ملغربيطالغنيقالاعمالىحهوهمنئستفيدالتبعالئادرةالقلةاماالعربي!فالنثهيقبالئظرياتيسمونهماهضهتالتيالناقركوالنماذج

..وتنويواظلالاوامثع،تطورااطبرعربيفنفيالوحيهاملنا(ماونسقط..الازلبو(لنظرفمربئثسالؤندقالاعمالتئاكش،الننهيمق

بمون،الغربينؤلواانعليوماناظ،اعظيببلا؟هوالشبادنئوالنقاد..قثابوظالاثنينوملامح،السخخإفيواما..الاجئواهفي

الغربمنالمسعورهةنظريقنومالنقاهيطظأانيمنبعوطلك..ينقلوه؟نوهدبماؤراءقالثريهفي؟لاهربشطياعرهتالتيالمبهعانالنماذجاما

ذلد3وفي..ويطموهوهايمسظوهاانبهونالعبعبيقبالفنيظالاعمادإعلىؤعيوتعرفالمسقوليثنتعرفوالتي،اهبئافيالغويطالورئومفهي،وتمقلا

..اهئحالقهـلثدعينالقورئيناننعقمانويطؤي،والاخلاصالجببفومعئىانبواثو

المضزة،الاعمالبمضىباستثناء،طفلازالماالعربيالفنيفالعملعنكتةصفتالتيالاولىالمبدعةلثورة1وهي،الازيةباسوارنااطاحتا

.لرجىتومهما،الرقاديونأخره،الحياتةلطفوتهراجعةوطأ!تهعرفتالتيوالاخرى،بلمضم+ن(لشكلوارنباطالقصيدةوحدة

ت1عشربعدالافعالايكونلمنتائرهافانلغتناالىالغربيةالفنيةالأعمالى..الغربعنمنقوت!ننظربنانهما،؟لاديبمسئوليةوحمدت

بهونحى،فوهااستطهامهاديمطنالنقديظالنظرإياتاما،(لسنواتع(لاسهعماييالثرقهاترقوا:القودعالىيرقعناماهووحسبالتعصب

النظربفتقع،صقيرقنقطةالظبراللونيصلرفطماوانرئ..ترقبمتواماضدئاالىعجرناالظرأهوا.لنراوانتمصب،الارمم؟هبناالىو(نظروا

اذاوذلك،وتبعثرهفتحطمهالصغيرالمفنيالعملفوقالقورةالنقديةمنلىنطاالتطوربهزهاالتيالفكريةحياتنااشكالمنشكلكلفي

فنيفاعمالانواناهالحهيقةالنقهيقالنظرباتمن5الاتيايفيودظنانحمرئاننا..غربياغأوااناهقدقطكتبلنسئعرحينعلى،تبظبطواامطانية

الصقيرهالقنيقبأعمالناواتعوئاهااظابوافطيف،القرقهدووعظيمقعملاتإمستفربينالثربأالىنورع،علم(مر(لامركاناظا،مرئئانينويموين

.؟؟نسبها.)،(بربتبئنانعوهالىباننظالب،اهيوامرالامركانواظا،نظرواتهمن

همهبهرغأوالغنان،بالظقيراللننانيطالبعندنا(لنلداننلاحظوهططاإانجوقوا..الاهبيفوالتباراتعالئظشئات.نعرفهلا..الجمايأعلم

كلفبلللفنانمينانحتالىالنقدينزلانبدفلا..جدوىبدون..!موجودنجير..ابىخاءالموضوعيالنقد

؟..ماطايهقىإوطبمولمنيكنبلماطاحنحنءهامسفعربهقنصوصانعوفونكئغاتإا؟؟بفاتطالبونعوهقفأنع

يبعئاواثم،يرنههاانمنوماالمطقوائ،اليائمعلىيقةانوالناطدالمبديمباهـ"ولوبأسمااحإنىالذيبالحرحبثالنغهاوالجمايمعقنفي

وهما،الجديدةميانناخلقفييسهماوان،الف!يوضعنافيالشبابهذه،عننكفانلناليمكنعليهافاطلعوناالحضاريةوالانتربولوجيا

بعدهماثم،فساد؟الارضفيويعيثان،الرخيصخمرهمايشربانسا..كلهالعمرتخبئوهاولالحليهـااطلعونا..الغربترجمةالىالدعوة

إ..والتمائياأبالدنوائيإووظالبانلطقوه1يطقبانقلةأوبصراهط؟..هواسئظاهكماوقوالبهالقرسحنظروانممننؤيهلالماظا

مسئويةووعي،شيءكلقبلالمسؤوليةووعي،(لوعييكنلماذ؟بم!نلنقد1فروعمنفرعايوتحت،نكنبنقداي:بىقولوا..

طنييونطهاتععمدألاتأالاساسبنالهائئائ،اخبئلأمسئولاطاوقغبدإالقكر؟؟.ميبؤرانشب،ول

...يظورانمنواسطف،يهبئلناغأمنابتئهالعمدإههاوقةأ...للامبتئ(ظوراقظتنثاءالمحاولغلندإطر،المؤانبوغيهذا،بظيهلاالتعصؤبان

اهعاءومن،الاإياراتومن،وألانهيقالمظاهتنالدادمنلنطلدإ،واقن..إ!!أطير

..ونهصيأونعرسونبعلملنطبئأ..القبئورومن،العبقحئعةالمبهمإ(ولوما،انموظنأقنهناظاتمنربه،.الاهوبهنظبسقالىعهنااظ؟

لحويمغلقةحجرةايةالىاو،المكتباتالىولنعد،المظاهرةمنلنقللالقليلالعربيبالمعروضيقنعوالذي،اوروبيةلغةيعرفلاالذي

ممابال!رعنجنطورالطتإالعالمههاعنانن!بعلنعتئف،اقنيناومائلداثظبحوتنظلهأعنبسببيروروالذتب،النادرالمترفنموالمعروىب

..بأعننانحننطرفيمتمهحتىفيهالنتابةالقوىيستنفدالقطبهذاوبظل،وصغيروحيد

مظالضأإجمبالقاهتئة،القعغههمتئمنهوالخأباحأاثعراءمعظماتبظلثمنوألاحإمر..نهائيا

نايجب،وقديمهاحدشها،الغربيةالمنظوماتمنقدر؟يعرفئافاذا

افلبالاهمالذيالشاعرعنقللاجدلداانىوذجاشاعراييصبحدكيويهضميقرأ

دعتثفيالادانيلراللبسبب،الشبابلشعرائنابالنسبةذلكاستحالةعرفناواذا،سبقه

الاعلىالمانليهحهأتنالى(يرغنا،الراهنطبعبغربئونبوانتناعهموتانصيرهوظساهومن

القنونلرعاعق(لاعلىالماعلسانفعاءئانونمناللانيةالماهقفيجاءبحتئفيالاسئحمانممن؟و،لهوبالسابظينالئرببهمناربعارهمبلطت

يقتن:ماوالاع(بيلقتسيناولققيعتئثمالذتن(لمبهمئهووقانيهياإ!المترحإمطالغصلأمه

ائحطوميطوعىئالهظورئقاوبئاتايأووهبتنسيلأالمائلسوطوم("الانموههأوهها،بموهبئهغانعا،اظلاتناوستظيمهياولا،اوروبيتين

ببعض،بعضهـاالانووهههموتعبطوالاه(ربالطنوتعيبادينفيالعامقةغيمةمنرنعهانااتئرأ،والمحاولطعنرعالطعتعتنيمطلاتث،السمابلبمناسوا

الارتفاععلىويعمل،ايادينهذهفيلمينالعامتشجيعوسائلولبتكر!لذىالكاتبي9رلاتتبنىإلمجلةاتالىيشيرانالتحريريهم)*(

عنولبحث،والالابالفنونمجلاتفيالفكريالا!اجبمستوىوالقراءللادلاءفهالمناقثةمجالوتغسحكل،يقولتبعةوحدهعليهتقع

يستشعرونوالمفنونالاداباهلمناجبالتنشئةالىتؤدياقيالوسائل"ب1الاد"
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1!ضهمأفىالؤمف-فى!ما"فياا!قماكل

الاقيكلفيالصحيحالاربيالوجهيمثلوناصبحواحتىالابد(عطريق!لىويعملون،الفريالاتاجفيالقوميالطابعابرازالىالحاجة

هؤلاءفكل..والسكاكينيوالعجيليوالقبانيريشهابوامثالالسوريتسرانللامةيتيحمماالمواطنينبينالفنيوالذوقالثقافةفيالتقارب

المعاشية.واعمالهمبادبهممشغولونالصالوناتعنبعيدون.المميزالحضاريوطابعهابشخصيتهامحتفظة،التقدمطريقفيموحدة

اغفلتاهـوريالاقليمفي(لادابلرعايةالاعلىالمجلستألفوحين:انذلكسبيلفيالمجلتروعلى

...رجية؟لخفيموظفمثلافنزارواهيةبحججالماضية(لاسماءكلالانتاجنواحيفيالحاضرةنهضتهافيعهدالبلاداحتياجاتيتقصى-أ

العضوتعوبضدامماالاعلىالمجلسالىنقلهمنيمئعالذيماولكنثورية.بصفةويستعرضهاالبلادفيالانتاجهذاحالةويابعوالادبي،لفني

نامنوبدلا؟العامفيجنيه..6المتفرغونجبرجنيه..18المتفرغفيالحكوميةوفيالحكوميةالهي!تجهودعنالبياناتيجمع-ب

الادبيةالحياةعلىتشرف(لصنيهيالتدكلةالشابةالاسماءتلكتكون.ممارستهااوودراستهاوالغنونالاد؟بفيالبحثنواحي

ذلشككلمنبدلا..(لطالعةوبالاجيالفيها.نؤثردامتماوتشجعهاوتنسحيعها؟لجهودتلكتقويمفيلملدولةالعامةالسياسة-لأررس-ج

صوتاا!منسممعنعدفلمالانتاجعنقعدواادباءالادبيةالمقاديرقسطممنالسعياسةبهذهيتصلوما،فيهاالانتاجيةالكفايةبمستوىوالارتفاع

لوجدناالشعرلجنةنحللاناحببناولو.الرسميةالاحتفلاتفيالاالسياسةهذهتحقيقيلائمماويضع،ميزانياتاوقراراتاوتشريعات

الحديثة.الشعريةالحركةروحيؤلفونالذينهمعنهاالبعيدينان.والمشروعاتالخططمن

علىنكقياذ.جديدمنا"ساةتتكررحيتاللجانبقيةفيالامروكذلكونجرالحكويةللهيئاتوالادبيةالفنيةالجهودتشيطعلىيعمل-د

نفتقدالشعرلجنةففي،الادبيةالفعاليةمعدوميباشخاصالدواموتتمسى،الموحدةالقوميةالغايةنحومتكاملةتهد!بحيثالحكومية

امثالنفتقدالنثرلجنةوفي،متفرغينكأعضاءوالقبانيرنجتةارو.المجلسيرسمهاالتيوالمشروعاتوالخطط

منذصمتواالذينمنالكثيريننجدبيتمامصطفىوشاكرالعجيلينواحبممختلففيومعاييرهاالجودةمقايىتحديدعلىيعمل-!

.الاعوامغمراتعليهاتقوماننيالاسسوتوحيدوالادابالمفنونفيالفكريالاتاج

واتا،و؟لمواضعاتالقيمكلفوقالحقيقةولكنالمجميعنحشرمانناالجوائزهذءمنحيتولىكما،التشجيعيةوالجوائزوالاعاناتالمبسابقات

جز(ءتكريممنيستحقونماالماضيفيانتجواالذينكلينالاننثمنى."منحهاتولىالتيالحكوميةالهيئاتعىبالرأييشراووالاعانات

المنتجونمنهيستبعدان.الادبيلملمسرحنريدلاولكنناالسابقنشاطهمهيالاعلىالمجلسانشاءمنالغايةانالفقرةهذهدراسةمنويتبين

ملهمونعليهيشرفن1ينبغيامراتر؟ثوتطويرالشبانوجيهلانالخبرةبنويالاستعانةطريقعنوتوجيهه؟لفنيالنتاجتشجيعتنظيم

صلةو؟وثقالامةهوحعنتعبيراواعمقالعصرمعتفاعلااكثرمنتجون1!ءنوعلىالاعتماد*ولىبالدرجةيعنيوهذا،فنكلفيوالكظءة

مقبلةفهضةاجلمنوالتخطيطالمستقبلمعالتعاملان.بالناشئينوىنجتفنةنهضةوخلقواالتراثأغنوا؟لذينمنالفنوشيوخالمنتجين

المجلسانشيءالذيللمستقبلووعيوتجددحيميةالىيحتاجانامران.وامتهمعصرهمبتطورالتقاليدتطويرعلىالمقدرةلديهم

اكنرمنالشبانحماسةيرقتضيعملوهداوتشجيعهصيانتهاجلمنالاعلىالمصريألاقليمفيمفصلا؟مراليس،الصفوةهذهانتقاءامركانواذا

الشيوخ.حكمةيكفونومندوروالحكيموالعقادحسببنطهامثالالاعلامالشوامخاناذ

للادباءاتحاد(نثاءضرورةالعربيةالثقافةعاىقضلمنبمالهم7والنتالتنقيبمهمةالباحث

ولنهنيلالتنظيممرحلةفي..فنحنحائرونالشماليالاقليمفيالادباءمستمرقصلوانتاجتقنرلاوهمةدائمونشاطالعربيالفكرفيوماثر

مصونة،حقوقلهموليس،رابطةايةالادباءبينفليسذلكومع(لقوىبهـخلامر"ل!ب!وريالاقليمفيامثالهم(نتقاءفان،الزمنعلىقزايد

والمواضعاتالصالوناتاعتباراتمنتنجولابرمتهاالادبيةوالجمعياتالشامل"اثقا!ةفييوازيهممنلفقدانالتعقيدوشديد،الصعوبة

تمثيللنفسهاتدعيانتستطيعموسسةايةهناكوليس،الاجتمايمةالسوريالاقليمفيالمواهباكثران.المستمروالانثاجالمتناميةوالموهبة

و!كلاالريسيولفالدكتورجاءالماضيالعاموفي،الادباءاوالادباف-اععلىصاحبهاتعينانماقليلاتودفقاتفو(رة.انتفاضاتذات

الثائبفؤادالاستاذالفكرةهذءتنفيذعلىوعملللادباءاتحادتكوينالى!ور!رهالممتمنعهدالىينكصحتىالمجتمعمن"أديب"لقب

،الاتحادهذافثلفيسبباالادبيةالرؤابطواعتمادالسرعةوكانتوالصالوناتالمنتدياتطريقعنتأكيدمافييستمرلكنه..لصفة1هذء

.للاتحادمكبولاللادباءنادوجودعدم(يضاالفثكلاسبابءنوكاناوشعريةامسيةاوثقافيةمحاضرةكلفيمتفرجافتراءوالجمعيات

و(جراءالاقليمينادباء؟جماعجولواكراحاتاحاديسالانوتدورالادبيانتاجهبسببلادائماالاولىا،قاعديحتلوهو،ادبيةمناقشة

انثاءالىاولايحتاجتنفذهانلولابناءاقنراجوهو..بينهمتعارفالمنتجونأما..الاجتماعيةوجاهته؟ووظيفتهاوئروتهبسبببل

احدىتتبنىاناما،الاتحاداعضاءيدعىذل!وبتد،للادبر،ءاتحادوهم،الاجتماعية(لمظاهراتهذهكلعنمنعزلةقليلةفئةفهمالحقيقيون

والادعاءاتواللباقاتللاناقاتالجاليفسحذلكفانالمؤتمر(مرالجمتاتسبقهمبمنأكراثوقلةوصلابةبعزمدربهميشقونمكافحونشباناما

المجتمعانذلك.المسوريللاقببمالعجحالادجمطالو!تحجبلانبعيدينوظلواامتهمتطورعنوعبرواالطالعالجيلمعتجاوبو(كهولاو

الشهاداتحيملةوبينجهةمنالادباءبين(لتفريقبعدممتلىالادبيبأمثالالشبانفئةعلىنستشهدارويمكن.الم!جتمعاتهذهكلعن

.اخرىجهةمنالموظفينوكبار!ميوانطونتامرزكرياوالقصاصينالصوفيالباسطعبدالشاعر

صبحيالدينمجبيدمشقفىوساروااستقروا؟لذين(لكهولفئةاماطرابيشبم.جورجوالناقد

لا3



ا!سضدالوطررممفى+ء=قى-!حعأ!-!ح!ال!العط!إهمئهط

..ل...**كه!*ك!******مهك!*!ه*كلي!ه*كيكلي**!كلىكلهى**كلههيكه4كي ظاهرهحاكلعلىيعدكانهلةالضاوالصشمةمنالنصيبهداحظ

بينبهاينالبىنالتيالمبادىءنشروفي،المقوميالوعيتنميةفيالكبيرة:*الج!زدتصر"موا.رىرسالة

رسالهاوالجمعيا!لل!واديارعلىالجرالراب!اءمىالمسووليربيالما!

بذلهالذيالكيبرالمجهودالىهناالاشارةمنبدلاانهعلى.المواطنين
9****!عهيكثههيأء6*!هي"3*3،كلي*

باديس،بنالحميدمحبدالشيخالمرحومالجزائرميالعربيةاليقظةرسول

برباطهمالجزائريرن-يحتفظانسبيلفيطا!هالمصلحهذاعملفقد-الثورةقبل-الجزائرفيالعربيالمجتمععلىتلقىسريعةنظرةان

.ومصيرامافي،ولغةديناواحدةكلمةعلى.!مهمالذيارشسوهـا،اختناقمنالمجتمعهدأيعبشهمامدئللناظرلتيرهـئقىكافي

؟لجمعياتوتكوينالنواديخشبسعلىواتباعهتلاميذءمشجعاولمهـانالمقالهذاشأنمنوليس.الفرنسيالاحتلالظلفيحرمانمنيعازيه

خىالشعبافرادمنالمختلفةالطبقاتوتضمالشباباليهاتجمعالتي!تيراتيوالاهداف،لالإلاصخل!االيالاوض!اعجميعبحصىن1

اجتماعاتها.بعض(.لشرفيقويحضررئاستهاويتولىبئفسه،كانيفتتحهاانهعاملبانالقولىمنبدا.بجدلاحالايةءلىو.)3:ت.ذلكوراءمن،ليها

النوادي؟ولافهئاك،والنواديالجمعياتمننوعينبينالتؤقةويجبحبرممداليهااستدالتيالعواملأهمم!انبها-3انبشتى-التزرقة

،روهدءمشربهاكاناياالجزائريةالوطنيةللجركةالتابعةوالجمعياتالجز(ئريبنبينتوصداتيالكبرىالكوامل،درس،(لجز(ئرلةالنفسب"

نجئرفاتيوالجمعياتالنوادىثانياوهناك،الجزائريينبجهودانشئتفىفحاربهبالدينوهلةاولمنانجرأفقد.!واءكاهـةعاىوتجمعه!

منومؤيديهاتباعهبواسطةواما،مباشرةاماالاح!لويديرهاعليها(للغةحاربثم،التق!دميةومبادئه(رالاصدجالهووي(المةث!صةامحنه

فتختلف-الخطةاما:وخطةرسالةالنوعينولكلا.اررهما!جزائريمبنالعربفالمدارسإجالقضاء؟همهاكلن؟لتيالوسائلبشتى؟لعربية

واما.و؟لمعنويةالماديةالامكانياتوبحسبوالظروفالمزمنبحسبالفرقةرثالىتر!بخيثةئفسيةحرببتدأفي1ثم.إلعربيوالترات

جهةمنالسياسيوالثقافيالاجتماعيالوع!بتحقيقفهيالرسالة.كانايرئماالعربيالانساىوفيالمستقبلوفيالقيمفيو(لثك

الاميىنيةبالكلماتاعصابهوتخديرالشعبكلمةتفتيتوهي،الوطنيينتكارمقاطعاتمجموعةاللاانسانيالجهازهذابفضللجز!لر1واصبحت

لايعرفشعببهيغزمماشاكلهاوما-للبعض-السخيةوالعطاء؟تبالنسبةالجامدالماضيعلىتعيثى،واح!باساوفكر؟تجارةمنفصلةمحون

معانيهااوالقاموسيةمدلولالهاالاوالثقافةوالحضارةالرماهيةلكلمات؟لجديد.الجيلالىبالنسبةا(يتورالحاضرعلىوتعيشالمقديبم،الجيلالى

السحيقة.ارإريخيةالقرناوائل1لاصلاحيةوالوطئيةأكهـاءاتءلىالجزائراستيقظتومنذ

لعلا،ختلفة،بوسا!للهاالعفنةالروالسبهذهمنالتخلصتحاولوهي2لحالي
الوطنيةالحركةتاريخمننقطةاولنذكرانالاموراصعبمنو

الوطنيةللحركاتانالتواءاوانتكاسدونفيهسارتخطواولبرسالةالمتعدرةوجمعياتهاوئواديهااهاورجاوصحافتهاكلرارسهافقامت

تكونوقد،متشعبتاريخيمفترقمنفكونقداحتماليةبيةعوما،المقلالدولكل،عئوانم،نلكلكانوقد،آلصددهذايخى!كبرة

...001015ء...مصلمفاتعا!القضاءفيتتفقكاىظجميعاومنها،شعارمنظمةولكل
حاصرامامالعسناويجدلضحمبهيهـلهلماصيتنسيناهاللهظمرهمن

انهوكما،نأملاونتوقعكناعماالاختلافكلووافالمغرصة،كدعا،هدمتهالذياروخمعآلنفسر،البناءاعادةومراولةالماضي

الوطنيةللحركةبدايةتحديدعليناالصعبمن.الثعبآقرادسنو(لسياسىالثقافىالوعىونشرالثقةاعادةومحاولة

بالجزائرانشئتجمصظلاولبالتدفيقنورخانكغلكعلينا!بدرجةحسبذ!تكماآكأافتقدالتوبحبةوسائلانفثولا

نقولاننستطيعقانناالمزدوجةالصعوبةهذهومع.بهاظهرشادواولو-الصجفةللمدرسةلع9يلاالفضل!كان..بالحاجةوارعشعورلشطور2

الحركةبسيرالارتباطاشدمرتبطاكانوالنواديالجمعياتانشاءانالسباسةصميممنموضوع!9!،هناكهنا-اقى،الضول!ةضروالمر

بدايةلهذكرناانسبققدنفسه(لنشاظوهذا،ونشاطهاالوطنية؟لمحاضرةاسلوبوتطور،لمدرسهلا1والهصحبفة-تطورتثم،الثقاؤة(م

لمتكنالجزائريةالوطنيةالحركةاناذ،القرنهذامطلعوهياحتماليةالحزاهلريا!تممعلىالجدةكل-جد-لداخرصهـشر!ءوو،و-الخط!ة

الحديثكانالقرنهذامطلعففي.عناصرهابعفىفيالابالطفرةتؤمنالجامدالماضر،ءلي،يعيمثم!امثلهمحتممالر،لالنسبةالافىدةما،لهمةر

وعن،الجزائريينعلىفرنسافرضتهاالتيالجنديةوعنالسياسةعن4وفعئى..*خرالبعضر،فهـ(المبتورآلحاضروعا،،،قلالهط،ر!ففهـ/

تركيامصيروعن،خالديلاميرحركةوعنونتائجهاالاذلىالحربجممياتمناساوماؤوادمن،ءاشيما:المفمدارحد؟دإ"1131(3لهزا

صدىيجدمايزالالسطشيوصيتهاالدينيسلطانهاكائاذ-بالذاتحممعاتتعاونحثالصحبفةوالمصر!لااتثمر،له1أز.جإحما!ءهإ.ء("لضا؟

نجدوالسياسيةيلاجتماعيةألاحاسشيهذ.جانبوالى-الجزائرلمحيا!قةبالحرلةالالمانقوامهالجؤ؟فر!ر،!اءل!اكلمرةهمخى(3،ءل!،

اتيالدمموةتلكوهما،تاثيراو(شد؟عمقلعلهااخرنوعمئاحاسيس.*هـة-ا،بم4أ"-ةص

و(لىوالثقافيةالعلميةاليقظةالىال!دمموة:باديسابنلشيخ4بها!وسلالا،كل.اال!هـ،!العنمرهذاخاقىفصمالفضا،(نس!انارلدولست

.القويكيانهلههربي3جزائركطمجتمعوبناءالتعليمون!ثرالمدارسانشاءةكسرهئةاوباسمهحزب؟ولذاتماشخصةالهـ،ل!اق(ل-ةالهق!

الحاجة-حالكلمتناقضيئعلىلايبدوانا،لذين*تجاهينرافقهذينوقدكانتسواءوطنةمنظمةكل؟ناعترلى،لافى-نمال!ةصغ!ا!

منواشناههاالنخبةاليهاتجمعمتدياتوالىالاجتماعاتامحنالىكاز،ومهد،.هـانا،هذأفر،بئصي!هالف،ر!تثد،حزيبةرء؟م3:!لا
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الؤطرر؟!!لض!أفىا!ما-فى!قثماعلمل

النادي)ىنتلمسانوفي.اتاخرةالعاراتومحاربةألاميةومكافحةواستغلالللشعبالداخليالتنظيغعلىتاروخلاياوالىالجزائرابناء

الاصلاحيةللدعوةمجلامعاوكانا(الشبيبةنادي)و(الاسلاميوالايتامالفقراءكمساعدةخيريةاكانتسواءالمجديةالاعمالفيطاقاته

كانالذي3691(الارشادنادكي.)كانسطيفوفي.؟لوطنيوالانبعاث.الوطنيوالتراثالعاداتوهـحياءالمدارسئنشاءثقافيةكانتام

الشباسةايضهيخدمالناديهداوكان.عباسفرحاتالسيديراسهالنظامعلىانسىءناداولبالعاصمة(الترفينادك!أيكونانوعسى

نادي)لعاءصمة1وفي(الاخوةنادي)شرشالفيثم..معاوألاصلاحبدوريسهمماجعلهالادارةوحسنوالافساعالنظاممن.لهوكانالحديث

تبسةونجاديبه-شهونادي(باديسابننادي)قسنطينةوفي(الشبيبةمنذالوطنيةالحركةاحتضنفقد،الحديثالجزائرتاريخفيؤعد

مدبنةكلهيكانتالنواديهؤهالى.ودالاضافة...قنزاتوناليمنك!يرعنهوانيثقتالهامةالمؤتمراتفيهعقدلتحيث2591سنة

االنربةؤجم!دورهاتؤديالجزائر،كأللكشافةتابعةاخرىنوادكيبرةوقرية.البصانر.ومشروع،الاسلاميوالمؤتمر،العلماءكجمعيةالوطنيةالافكار

هادفة.وطنيةشعاراتتحتوكان،والمثقفينلعلماء1وجمهورالسياسيينملتقىكانذلكجانبوالى

(وقاتفيتستغلكالتاختلافهاعلى؟لئواديهذهانالملاحظوءنالر(ئعةوالقصالدالحماسية؟لخطبفيتلقىوالشعراءللادباءمعابة

ءحلية(لسيالىةالازماتوبعضتالانتخابوايامكرمضانللارشادمعينةاعلمىاها1مستووفي،احياناالشعبيمستوآهافيالهامةوالابحاث

حفهـمسة.ر!موفىاصحابهاكانالنواديتلكواغلب.خارجبةامكانتصببتهموذاعفيهلمعواالذينو؟لادباءالشعراءومنم(خرىاجانرحا

التى؟لتمثيليةالفرقبتأيفبقومونكالوافقد،العربيللادبجليلةو؟لبدويو(لسنوسيوالزاهريوبوكوشهوالعموديالعيدمحمد:منه

م!الي!يجممونوكانو؟.موضوعةاومترجمة2العربيةالرواراتتمثل:يخاطبهالصيدمحمرالشاعرفيهقالوقد...اليقظانوابو

المختمنوالاساتذةو(لصحفبينكالشعراءالادبحقلفيالعاملهالعناعرالحكمفيسكورردتالوب؟هبساحتكصفت

واتجاها.موضوعاتختلفودراساتابحاةلا؟قونجثلصمم9يجلوعاوسمعتالعمىمايجلوفرأيت

نجير،وتصا!اتأسيسهابدايةتحديدايضاالصعبفمنالجمعياتا!ا؟مممنوأنعمبه؟ستجيرظلدودخلت

وبالخموصاتكوبنفي؟لنو(ديسبقتقدبانهانزعمانأمكاننافيانهالقلموميدانبه؟للسانميدانواتيت

ضخمة.وطنيةرسالةتحملكانتوالتي،اليهااشرنا.؟لتيالنواديتلدنسئطينة(بايصالحنادي)المملفي(الترقينادي)سبقوفد

قدممايفيدناعلىحصلنافقدايدينابينالتيالمراجعورلةورغموابواوواويالقادرعبدامثالالمافيالجيلمنالشيوخيؤمهكانالذي

الشيخ(الجزائريالتقويم)صاحبفهذا،المجزألريةالجمعيإتعهدوهو-اروهوببنالموددالاديبالشيخوكان.الحفن!يالقاسم

13!اسنةالمطبوعكتابهمنالثانيةالسنةفيينشركحولمحمودفيالمحاضراتوبعضدومسامراتهاشعارهفيهيلقي-له؟لمؤسسيناحد

بجانبهاوفيكر،والمتوؤيقيةالرشيدية:(لجمعيتينمخكلافءصورةالجديدةالثهضةيجارييكنلمالناديهذ(انغير.والتصولىالاصلاج

قدماءمنمؤلفة(لاولىوالجمعية.منهماكلتولاهاالتيالاعمالاهم.الشعبيةالقافلةعنفتخلف

مجلرؤيضمها،ارعلومنشربقصدوالعربيةالفرنسيةالمدارستلاميذسماالجزائر"نعهفيكيرةفوادالترفيناديبعدو(ننسرت

اتوفيقيةا،لجمعيةاما.محليةو(علاحيةادبيةباعمالتقوموهيمختارلاتجدفكنت.لألعمالرأياجتذاب-علىوتنافسها!حزابكلوينبعد

منذتألفتعلميةادبيةخيريةتهذيبيةوديةجمعيةانهاعنهافيقولوؤلشبابالشيوخيرتاثماالنزعاتمتعددةنواداونادمنخاليةمدينة

منمجلسهاويتالف،التهابيابنالدكتوررئاسنتهاتولىوقد،سنو(توالثقافيةالتجارية(لشؤونفييتناقشون،المصلحينوا!عداءالمصلحون

.الالعابوبعضوالرياضيات(لعربيةاللغةبتدريستقوموهي،عضوا12اعلماءجعيةلدىكان؟نهالابر(هيعيالشيخقالوقد.و(لسياسية

السلطةالىتنتميانالجمعيتينهاتينانبسهؤلةنفهمانونستطيعهذاومثل.اتباعهاوتضمرسالتهاتحملنادياسبعينمناكمروحدما

تعلقمقد؟ررأتوقد-السلطةولعل.منهابوحيوتعملانالحاكمة..البيانوحزبالشعبحزبنو(ديفييقال

نادي)و3291(لملنهضةنادي)يوجدكانالبليدةمدينةففي

الاولوفي.وبسمرونيخطبونوالقادةالادباءءيغشاهما391ع(التقدم

الامريكىفيالمهجرالعربىالشعر:طويلةقيدةش!يدمحمديتول

و*حد(لىالاذانلكوعنتملبياد!وتبهللخطيبقل

فني!ةدراسةصفاقوما؟هااليكمصغوبيرهامحتويك((لبليدة)نادي

برالىفهوالخضر(ءبهواصعداريكةفهوالغبرامبهفوخ

بكلم:التقممنديفيوقو

ديبوديعيخمىالبببقةنثىءبوكهفيقلىالعروبةصوتبهمنار

ضيغماثرضيغماتباعاعليهواقبلوافانزلوممنيعوغيل

لبنلأديغرلثى.03السعرعبدالشيخيراسهالني3691(العملنالي)سكنيهـتمدينةوفي

والسبلماسة*الادبنحوكبيرةبرسالةيقومكانوؤد،بادسربنالحميد
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9!رريىالؤطررلمحأفىالقصماا!لضاكل

وىن(للموشب!نيالمزهرجهصية)قسستالمدينةنفسوفي.للتمثيل،يخاكلرهمبدآالذيالشعورومقدار،ول!شهمبميرائهمالجزائريين

وط-فةموسيق-ةجمعيةوهي،حوحورضااحمدالاديبالفنانمديرهاحينلعل!ا-ومستنكرةمضقدةمكانكلفيترتفعراحتاتيوالهمسات

انوسيقىشبماولاعصورهاكافةفيالمربيةالموسبقىخدمةمهمتهااللضينالجمبينهاتينتكوبنعلىوعملدعأمنالى(وعزتذلدرأت

هاظالمختلفةالجمعاتهذهبينالرابطكانوقد.والمغربيةالاندلشة.الاقلعاىالظاهرفيالجزائريينلخيرتعملان

الحالكة.الامهفيالحزائرىالشع!لهاتغذىالتيالروحةالمتعةتلك..
............جمعيه)المجزالرفيظهرتالتيالكبيرةالوطنيةالجمعياتومن

محسةكفرةاخرىتمثيليةوجمعياتفرقىتوجد.ماذكلناجانبوالىاروبدع!(شيخبرئاسة3191سنكأرسميااعلنت(كي(العلماء

الحقوفى.العرلىللتمثكلفضلاءالطاهروفرقةتاررىواسنالدلن...ع
............لالهاالداك،الجزايرفيهائلصدىلظهودهاكاروقد،بدر-!بن

والنوادىالحمصاتعندفقةاحصائعةوضعذكرنالمانردلماننا
..........مخاوفثار1و،ناحية!نالاحتلالىس(طةارءجشعاراتحملكانت

صتى!ظرىءع:اتاعطاعهوالكلمةهدهمنمازريدءوكل.المخ!فةووت،اخرى!اب"ءن(ولفياد!لإ:9ء1منوالجامدبنالرجعيببئ

الا!لاحىالعملىلوا!1والفكريالنشاطمجالاتعنعامةفرةلدير"تكوىوالدينالعريةالقومبةعنالدماعهواووالاكلامأرمروبةهوالشعار

ب!ا.القوميةاليقظةبدإبةمدوبالذات،الثورةقبل(لجزائرفيالامراولفيالجمهيةهدهلاقتوقد.الاولىسماص؟"كبىالاللاكلى

..011اتباعهاوكثرفكرتهاماتوطدتلرعانولكندةتندجومضالقاتمعاناة
اللهسعدلداسمبو

جمعياتالاولالفرع:فرعببنالىالبامية(لجمعيات!سمانوبمكئ

--حح!حمحم---*----ص---ص-*-ء--ححح!-فدمجمعياتانتانيوالفرع.البرواعمالوقيالثقولشرللاصلاح

مسنالاغلبيةتكونانالجز(ئرفي(لوضعحتموؤد.والفنونالاداب

وبدنيااخلاقياالشعبنجدةالىملحةكانتالحاجةاناذالاولالفرع

ضذرحمكجافكرةراجتهناوءن.والوجدانالذوقفي(لنجدة؟لىحابخهمن؟كثر

!ل..إلاهلةالمدناهمفيكبيرعدد9يألفمنها،الخيرية؟لجمعياتالاملاحية

:-.التى(الخيريةالجمعية)وبالعاصمة(الشبيبةجمعية)دلكومن

:::سد..-+-!ةأربأ:العيدمحمدالاجتماعيالمشاعرفيهايقول

-.+ث::::..5والشيعاالاحزاببهانلمكبرووجامعةامناحرمالنادامت

طمعاولالاخوفاارلهجانبفييكلوهاظلحزبتحتحيرية

.بل

يرسممئئ!3ثاص!ثزهـسرعصيرر!ابصاقترعاواتلخهر1اقترءوباسمهامحتفلاكالدوحاتالتفاسوهاءلى

صو!ضءعنرمح!("!غيمض!لمحص!زيس!جمزائر:نفسهاثاعرفيهاقالوقد،ايغابالعاصمة(الخيريةدار)ذلكومن

،لهزآ!ثمررجمصهـ!رس!ف7!هلمحفاياداربالخيراتالناسعلىفيضياخيإرللخيراتشادكيادار

جم!ياما!هـنسىفيازوفرر!ء!ىا-اوكارالطيرفراختعونكمااصبيتهاليومصنتالجزائربثمرى

ض!صرهـ.ئحسعىاف!لمجإثرعزي!بالرغم،ضيقائنالمجالىانءنفبالرغمالفنيةالادبيةالجمعياتاما

يام!!س!جمصيهر-!ى!-خصتتنقاناستطاعتفانهااقلاءكانواوالفنونللادابالمتذوقينانمن

!!ص!عهفي!ت
.--1..الرسانةنفسيتؤديالاخرىز،فتباحداهاالحظماكباواذا،طريقها

رر!ص!اث!جم!كرحاي!ولكنالجزائرفيرائجةسوقاوجدقدالادبباننزعمان.نشنطيعولا

لص!ار!!مصثهبرسءهـ1صفىر1سمنهتقدما-لتيالصحافةتلكفيجاكانانهنقولانباستالاعتنا

ولقىورحصهـصورسصعر!م!سئرممحعرصصكناديالمختصةالجمعي!اتحم1تزالتيالنواديتلكوفي،الرائعةالنفحات

2!ر!هص!!!ص!هى،طرراعر!دى.بصددطنحنالتيالصغيرةالجمعياتهذهفيثم.وغيرهالترفي
.---برئاسةوهرانفي(ألادباحوان)جمعيةتألفت3691سنةففي

سطيففيتأسستالسنةنفسىوكي،الزاهريسعيدمحمدالثاعر

0،101!--ءقشطينةمدينةوفي،المعربيالتمثيلفنلاحياء(؟ل!سادةجمعية)

برنسصنغ-هـص!رر1بنغ.03-؟..النجارمحمدالفنانالعامكانبهاكانالي!الفنمحبيجمعية)تاسست

عربي!ةروايةباحسنيسهملمنمختلفةجو(ئزالح!يةهذهوضعتوقد
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ددفنعيىعلمنظاهردوهامعيهدخشنميذدحادالةمنخوكلاد!نكرنيبانيلمطليلقبع!عها-زز!البملبزيكاصسكوو

والثانية،ميهالاخيرةوالاولى،الفنيةوالواقعيةنفسهاالحادثةوافعية

لو؟يةكنتاننيلو:بسيطامثلالذلكولاضربالاخنيارءلىدائمةوالامكا!الوأكلبين

رواشيلمحيصورتهالماعنهاللهرضيمعاويةامهندبطلتهاوجعلت
..بحدا!ا!هايلنرعددقيملجلءعلىرد

،دجعلنهاتاريخياحدثانهيقالبماتصرمتبل،حمزةنرمنفلذةك

ضميرهبدأمننرددفييدماترندثمحمزةكبدباششاع!3ورل!.العزيرع!ملكلنسجدهلعنوالىل

محبدبنعمرعدانميهااصورروايةاوقصيدةكتبتولو.يشيقظ

-مش!يبدها!هيمسكوهوفصويرهلنجنبتعنهاللهرضىالعزيز،وحده،حسنييرادالمرحومومفة،افراناريدولا،انرلمست

نالهيجوزولاالمسلمينمالمنلانه،المالببيتالخاصالمسكرائحةبينمخيرامنحمنااـلاعداءعلىالرصاصيطلقالربواتمنربوةحذلف

اجلمئ.افظريخباسمالكنببعضفي.لروىمماذلك3.نو؟ن،يشمهلصةاتئككولا.معيرمنمايننظرهيعلموهومر*،احلاهماامرين

الاهـصرهذهمثل(لىاضطراذاالفنانعلىاننقدمميمالمحلتهذااسطيعودد،المصريوزميلهجمالجولبهاهامالتيالفداءاعمالفي

الطيبعةل!رمموهبهوهي،العنيهموهنتهبهتسععهبمالهايحنالانودفوانجبرنااضىلثعوبوابطالابطالنامنالاسماءبعضاس!ردان

بد.ولاالانسانيةايمانيمعهذا،ومبالئهماوطانهملونالاسنمالة!يخالدهمواوو

؟ليالا!راررذ!!جمي"جرارا))لجلأ!ا1التساعرةعلياجلىتوور.اللهرحمهجواد،طمموبينالاراديةالفدائيةالاعمالبينرمي!بفر!

(!اتفةالا!،للك!هاوو!ت،للملزالوما،العريةبافناألمتلتملىكلمهوهذه،جرارجشيضدوقفشخصاانمعلاحدتماز،

من!زاانلقولىنهاركينةتابتةصامدة،تقفنزالوما،الصابرة،المن!،الحركلالمعنىبئررخريكان،المغرقةالمغالاةممنى

كلص-و!عةطصاالباساةسعيدبوروقعة!أما!ماهماوشان،ذ(رولتكنبلا،الكرا!اوالمعجزةمنشيئالمتخفيفهيحتاجمصحهـاامرا

ء!.كيكلهوالحق-اليدةلالولكما-؟لعالميو(لضمير،والعربمع).المعر!حومة!يلحظاتيبقىانليستطيعبلكحسبالنجاة

ا!ار؟ةر!رله1الىالمطلعةالمتمفةالجماءةثورةدهيالجزائرئورةو(ماواللاخالمو(فيةكالمحرةالمعجزةعنبهااستعيضوهمعيةاموراهناكان

الااووا!ها!مقانلانشطيعجمامحة2اناحدإقلولم.الظلمعليوقد(.وهكذامنقذجيشفدومفيوالامل،لذاتيةوالارادةالناري

الاهـ!احدىديكانلوو!كن.ارريةالمساواةلنفسهالكفلحينؤييقلىروزكانواحينألانسانيةبلطبيعةاحساسااصدقالافدمولأكان

ن!ررجراراجشاليحالىبمنفردامنهمكليقف"جواد"الفءوالفبالسماويةالقوىمنعونااوخارقةموةالمو؟!فهذهيقفمن3

امامابيعووو(الالفهؤلاءتجمعولموجدوىاواثرمنلعملهماتقديريستحقمحترمشيءالانسانية(لطبيعةوهذء.الاظيرهمفي

وعزمالارادةقوةعلى!ثاهداصموث!مولكان،الجرارالجيشذلدالمجيالمنطقمنفوهعة!يالمنعزلالناردالساكنالواقع"تسمىولا

نااوعصاباتحربيحاربواانالالفلهؤلاءاتيحولو،المتكاتفةالجماعةخير3الكرن3القركانوور.-الفاضلةالسيدةتقولكما-"هـلشكلي

لصمدواالقالنظممنغيرممااوالسريعوالانسحاب(لمباغتةيحاولو؟الاوليئ(لمسلمينيصفقالحينالانسانيةالطبيعةهذهافر(رعلىشاهد
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